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ుతమాత్రమునకుంగాడ నవకాళముచాలనివారు విషయసం 

?వోదికమును ఈ[కిందిపుటలలోని పూర్యోో క్ర్షవిషయములన్ను నూత 

ఎనియుం 'గందురు గాక, 

3 డి ర, Xo, రాజు, ౧-౨, ౧రోరో, ౧రోక్కు ౧౬౬, ౧౬౮ 
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గ్గ 

క్కు, 

మదరాసు, 
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నంబరు, 1898: | చేదము' వేంకటరాయ శాప, 



(పథమాంకము, 

౧- చుట, 

1. జ్యాయస్ ప్రా. 2. ఎంతో వేడ్క_క౯౦. 

శా॥ వేయక శేయముగవివిదుమదళ। తీకాంగులి శేణికల్ 

[91]. జ్యాంశ్నోణసరోజకోరకరు చుల్” వద్యాతున ల్ఫేతులుకొ 

(వాయున్నల్వమొగంబు లందు "నెవిమ్మేల్వాబ్టమ్మి వాల్టంటిద ? 

స్టూయిం జెక్కి.ళులందుం బ్మతముల నెంతో వేడ్క..ను వ్వెత్తునకా, 

8. విదుములతా శీకాంగుళి తేల క్ --గశేణికముల్) అని యనువాన్న వుం 

“ముగా నుండవలయను; ఇది బహ ప్రుహాసమా'సము, (నల్సేతు? లకు విశేప.ణము.) 

' గడ పుందీయలకోభవ ంటిశోభగల (వేసలవరుగలుకలవి * అని యర్థము, “వి... 

] “ల్ * అనునది కర్మ ఛారయమేగాని బహువ్రీహి గాదనియ, చేతులకు విశేషణము గా 

శదనియ్కు ౯ అంగు? కేణులు _శేయము'చేయను చేతులును (చేయను చేయయను” అని 

'యనష్యయమనియ ఇవ్వ డొకచాదమునకం దొడంగసుదురేమో ? ఆవవృమును ఉత్త 

రార్ధమందు న జ _క్ష)ములను బ్రాయగవిగా నుపన్యనీంవంబడిన వేవో అవియేగాదా యా 

“ఫస ర్యార్థమున (ేయము'చేయునవి గావలయయను, అవ్వి, ఎవి అనుంయయ త్తచ్శచ్దా 

గ్గ రాగము చేత నట్టిధమైక్యము ఏర్పయుచున్న ది, ఆ వాయసవి గోలా 

పేళులా? "లేశ ఉభింకబూ $ ఉభయమనువత ము 'నరిగాదు యక్టున్క వేళ్లు చేటుగా, 

నానీ. చేతులు వేడుగాావాయవుగావున, నటీ _ేసశేవాయును ses 

ననువక్ష మున చేతులను చెవ్పనేల? చేతులేంయనువత్షముగ (వేళులను ఇవ్పనేల 1: 

ప బాంతింయయందు చేతులును వ్యావ్ఫతము లై నవని వానిని వెప్పటయనుచో మోంచేళు 

ను చంకలను తదీయములను ఇెవ్చనక్క-జులేదా 0, మణీయ్స నల్ఫేతులుకా అన్న: 

కే, నాలున అంగుళశేణికలు అని .'నంఖ్యను అచటనుంగూడ చెవ్పవలదా? ఇన్ని. 

యట. వ్ పనికిరాదు, టియు నిది మూలవిరుద్ధము. 

పాపాన సూరః అతున రను కదు. పూ హాదపారరయు. 

లి 



ఒలి ఆంధ్యపసన్న రాఘనవవిమర్శము. 

మూ, చత్వారి వథయన్తు వి దుమల తార-కాజ్థంి (శేణయక్ 

కోయా శోణసరోజకోరకరు చ నేశార్డి ణః పాణయకి 

ఫలే ప్వుబ్దభువ్లో లిఖ్నస్తి యగవ జ్యే వుణ్యవర్ణావశీః 

కొన్తూరీమకరీ? వయోధరయోే గబ్జద్వయే చ శియ!, 

ఇట మూలములో తచ్చబ్బము ద్వితీయపాదమున ౫ తే” అని శుల్లింగము స్ట 

నుండుటచేత పాణిశబ్బముతో మూతమే అన్వయిం చినదై, చేతులు మాత్రమే వాల 

టకు కర్తగా నిచ్దేశంచయిడినవనియ, అంగుళి శేణులు తదీయసాభనముగా నైస్టేశిం 

బడినవనియు విదు..._శేణయః అనునది పాణులకు విశేషణమనియ బహు పీ 

యనియ _'స్పష్టవజువుమున్నది. అట్లుగాదన్న “తే” అనువదము. శుల్లింగవ 

 ఆజ్బున్లి శేణయకి ? అను _నీ ) లింగమునకు అన్వయింనవలయను 3 ఆనమాన లం 

తాదోవుము కలుగును. మణీయ, “విదు,, “ఆేణికల్ అనువటము బజవయ్నపీపాయే 

చేతులకువిశే శేవణ మ్మే ఈబహబు పీహాయొక్క_ _శ్ర్ర్రలింగస్వా రన్యము చేశ జేళుటం( 

_స్ర్రీశ్వమారోపిళమైనద్ ఆని యొకస్వారన్యమును వాదించువక్షమున + అవ్వి 

“లవి ) యానుటకుమూజు గా “వారు” (ఎవ్వరు ? ఆని దీ )వాచక' కములు ప్రయోగ 

చుకొనీయు ంజవలయు నని బోధథింతుము, కావుననిట లక్షణమేచడి (తథమువద్య్య జ 

(పథమ పాదమే కోడము[ గంథం 'వుసౌభాగ్యము నక్క మీంగాళ్ల వా 'సునకు మొగమువో ' 

"నూచకవద విం బొందియన్నది, 4. జాయ న్ పృణసరోజికోరకరుచులొ- జూ 

యసో అనంగా ముదురుది. కోరకమనంగా మొగ్గ, "సువ్వనయనాడ "లేతతనముం |; 

పట యు చిత మైయయండంయగా ముదురు మొగ్గ యనుట 'సరిగాదు. మణీణయ, జ్యాయిః 

స్--అనంగా. _శేస్టమనియ నర్గమే, ఈ విశేషణము లేకున్నను బారికరముల్యు 

మం చియెజ్ఞ చామర మొగ్గ లవంటివి "కొవనియయు పనికిమాలిన యె దొమర మొగ్గ అ 

వంటి వనియయ, ఎవ్వరు నుం దలంవరు, ఈ విశేషణము బేశనే ఆగం చేసాము పుట్టును. 

"కాన ఈవి శేషణము వేయుట 'సరిగాదు, గ్ర. వ, తము లక--దీనికిమూాలబము. 6 కాన గో 

రీమకరీకి” తెలులసలో కస్తూరి పనికిరాకపోయినది. 6. ఇెక్కికులందు.. మూల 
ములో * గణ్జద్య్వయే అనీ ద్వంోశోబ్బ ముస పది. ఇట తత్త్యాగము అవ కర్ణ కము? me 

నున్నది. చెక్కి_స్ల ' రెంజేగదాా, శెండని వ చెక్స'నేలయీని యాగ పింపకమానరు .' 
'ననములును రెంటే వానినిమా త్రము దోయియిని శతెక్కింవనేల $ నాలుగు" చేతులకు ను' 

వ్యాపారము నాలుగుతావుల్క శెండుచెక్కి-ళ్ల ను. శెండుహలింశ్లను అని సంఖ్యా, 

“స్ఫూ_క్షితై  యగద్వయవవోపాదనము: - 7. ఎంతో వేడ్క. ఎవరికీవేడ్క_.? వారి 
శ్వా చేకులాకా? వారికిచెవ్సట. సరసముగాని వేకులసవెవ్చట విరాసమే, గ్ర “ఈ 
వేద్య _యమూలకచ్సు, యడై వేనీకొన్న సొంతకవనము, ఇట ఉఊవ్వనీళ్ల లో ణం 

+ 



గ్ ప్రథమాంకము, ౧ - సుటు ప్తె 
| న = 

¥ ఏవంటిచే. ర. అవ్వి యని ఒ _లినందులకు సరిగా ఎవ్వి యనియు సై తిన నందము 

hm గ నుండును, a 

జే. ఉ॥ పొక్కి-లితమ్మి నల్వగడుంబొ ల్బె SN 

- స [10] జక్క-లగవి ప్పెలర్పంగను జందురుమోదులరంనగలిన్క_ మై 

(చం (గ్రక్కు-ననుక్కుమీఆిమధు వై టభుబన్న ర'సంబు గానీరిక- 

మక్కు-వవాక్సతింగనెడు భూధవుండే లెడుదుమ్ము నిమ్ము లక్, 

మూ, ---నాఖీవద్భ్య వస చ్చతుర్వుఖము ఖో ష్టీత 'స్తవాకర్షన 

3 పోనీ me మనీయలోచన కళా ఖో నీలను? ష్ణ సష్టద్యుతి 

| | సకోధథ మ మ్కుధుతైటభా స సకరుణసే స్నెహం "సుతా మన్ను థె! 

| | సాత్వాస క కారం సరోజవాసనతిం వ పశ్య న్ల ఒర పాతు వరి, 

1. కడుకా సా, 2. పాల్పెనంకా య. శి. గ్రక్కు-నళా = పాం 

! ఉక్కు_మీణి, పా, 

3 క. సర సంబుగాదీనికి మూ. సకరుణ'న్నే జామ్, 8. నుక్కువ--దీసికి మూ, 

'శ్యాస (వ్రణయమ్. ' ఈ రెండువి శేష ణములును యూబములో, సాఖ్మిపాయములుగా 

న్ని. -ఈ తేనులసలోనియామార్చు చేత ఇడినవి. 7. పొగడంగ, ఎలర్బంస్స అలరం 

జ _...ఈమూండుకుము న్న ర్థకములును ఇచటి యీారవనాభంగిచే వర 'స్పరనిర వేషము 

న్ సగపడుభున్నవి. మూలముంబట్టి చూడు ఇందు ఉత్తరోత్తరమునకు "పూర్వ 
కరము. కారణముగా ననద్దయ మొందనలయును. అట్టి యస్వయమునకు 

గ్భోరక మిచఛట లేదు, 8... ఛందురుమోము  చందునిముఖము అని ంకక్థము, 

J నందునివంటిదై న హరిముఖము అని . మూలము, డుమంత పూర్వవద కర్ష్య్మఛార 

సమము _్రూమ్యము. ఏరి తెలుగు ఆర్థముగానుు 2౭ జయటబేశని సం 'స్కృతబము దీనికి 

వ్యాఖ్యగాను ఉన్నవి. “మాముచందురుండు? అన్నచో సీడోవబులుండవు, 

9. కిన్క_మై----ఈవవదు మోమలరుటకు కారణము - ఉెవ్వనదినోలె నాభానీల్లును 

న్నది, మూలము నెణీంగినచో వారి కిన్క_మై మగథుకాటఖభులనుగనియెగనసి, తెలి 

'యును, _ఆయన్వయమున క్డము-గా ఇందు ౯ (గళ్కు-ననుక్కు-మీజి * అను పదము 

'దాయము 'నంభవించినది, దీసిశ చేశ 10. ఆక్కు_మీలకి, 'సరసముగా, చుక్కు_వ, అను 

(మూండును వరు'ననగా ముధుతైటభులన్లు, నీరిని, వాక్ప్సగ్ని,గనుటకు (క్రియావి "శేమణద్లు 

నస్వ్యయించుచున్నవి. ఇట్లుంతంగా “(గక్కుస సుక్కు_మీణి ? అను ముక్కుకు 

| వద్యముతో సంబంధము లేదనియు, ఇది వ వద్యమధ్యములో అతరములులేక "వెలితిగా 

ఎం. నుండుట ఛరిగావని వేయంబడినదనియ,  క్క-_పానముకొజుకును చేర్పంబడిన దసీ 

Ss 'స్యవరంవర మూలముగసక 'తెలియయష టయెట్లు P ఇట్టివద్యభాగము ల! కింద 

|| [రగా అచ్చులో ఒకగింతయేని ముదింపింటెన లోకోవకారకముగా. నుండును, 

న నో wag 

Lr ఎ 

fi [| 



లో ఆం[ధ్మవసన్న రాఘవవిమర్శము. ( elon EF 

యతి ప్రైగములు అర్థావిరోధముగా పదురక మొండిశె క్రినవ్వడు వద్యముమాని గద్య 
ముగా చెవ్వకొనిన చాగుగానుండును, | 

[1] ఆశ్యశార దారవిందలాఫ్య లాల'సా-ర్యాలోచన ఏ హమాతన నంటే | 

20 రునికి విశేషణము, ఇందు అస్యమెవందో సందిద్ధముగా నున్నది. శంకర్యు, 

నిదో అ నిజాన్య అన్న నిజశబ్ద వరా? స్వారశ్యము'ే శంకరుని దే అఫ్సి 

యయర్థమనును. మూ... నిబివదనశార దారవిస్ణ నర్థితగిరినన్టి నీనంయయనఖస్టాన గ్య. 

౨ = కుటు, — 

1, ఉఊనాక్--పా. 2. తలిర్బ్పక. పా. 8. లీలకా య. 

[9] క॥ నేర్సరులురూ"పుచేతనై | రే ర్పటుపంగలరువరుల యింగితమూవాక 

"29 వేర్పడని మొగలిశూవుద | లిర్బన్వల"పుననునళుల లీలంబోలకొ. 

యూ ఆకారే జైవ చతురా _స్తర్కాయ న్లి వరేజ్లితం 

| గర్భస్థం శేతకీశుష్చు మామోదే నేవషట్బ దాః, 

4. ఊవాక్ _ పోటా నేర్పబువంగల రనుట | పాసజిక్యు, ఊహింతురన్వు్కు 

Ws కాదనుచో ee sass అని వ్రానీకొ నుండక! 

స్ట స 

— నిచ్ళయేని రూశుచేతనే అనువదమును మాని'వే een వసి 
Eo) దానినిమాగవలయును. కెంటినిం బరమోాగించుట నుందబు, 

ర్. వల శృునను_దీనికి దేనితో నన్వయము? ఏర్పటు చుథాతునుతోగనువకుమునదాని' 
ఈయవమానవాక్యమందు ఆశ్నేవకము లేదు. గి, లీలక్....-ఈయతికూరణము శే లేకున్న _ 

నీయసనన్వంయ దోషనుండదు. “వల'పునసళులువో లొ అనియండవలయును, లీలక్ ౯ 

,అనుపదము చేత పద్యచునన్విత మైనది. ts తలిర్సకా_-ఈ పా సబంధునువలన స్యు స 

చూనవాక్యమందు ఏర్పజుచుథాతువుగకు కర్మ లేకపోయినది. ర, నీద్ణమైయన్న "పూజ న 

శబ్దమును ఈ హాస చూరణమునకు బలివేన్సీ తదర్ధమై “దానిని” స అపూవను) ep" 

య'ఛ్యాహారించుకోవలనయయన్నది. శేచ్రా Paden ద్వితీయార్థ్మ వథముగా “ఏర్ప 

మట) పం గర్త రను బేనీ “తలిర్చుట*క' క _ర్తను * అది” యని అా్యవాలమకాళగ్య 

(యును, ఈ పైసములు వ్యాన్తవముగా ఇట్టి కనుల పాలిటికిం (బానములుగానే Ft 
న్నవి ! * వేర్చడని "మొగలి'పూవును వలశున నళలువో లెక? అనిన ఎంతనుఖము7 . 
నుండును! రి. వేర్చడని.. గర్భస్థ్రమ్ * అనుటకిది, గర్భ స్ధన్లు నంగా. లోవల చాల్ల 

యున్నది, వై ప్రైకగవడదని యత్థ నుగుకున్నది, వనాభ్యిహైయమును అట్టి బేగదా. త క 
| 

Fe 



ప్రథమాంకము, ౨ - పుట. eg 
ణి 

గర్భస్థ పవి శేషణముచే నిట నువమాసూవమేయము లకు చెవ్ఫంబడిన pope 

“వేర్పడని” యనుటచై పాడజైనది. *తలిర్చకా చేర్చినను రాలేదు “నీలి ననియాడి 

నను రాలేదు, అ . 

సామాజిక సమాజెముచేం జెవ్బంబడినవాండు నాయొక్క... చెలికాయడు రంగ 

తరంగం డిక్క-డనే యున్నాడు ; ఇది నూత్రధారుండు తనలోతనే ' అను 

కొనుమాట,. రంగమందు చుణీయెవ్వరునులేరు. 1. చెప్పంబడినవాండు-ఈబూటా చే 

[2] ఇంతకుముందు సౌమాజికులు -ఈ-నూతధారునితో రంగతరంగునైవిషయము 

లే]. .వల్కి-యండిరని యర్థమగు చున్నది. “ఆజ్ఞాపింవంబడి నవాండు లేక (బోధి ం 

వంబడినవాండు' అనియండవలయును, ఇట మూలమునందొత్పర్య మేమన.---సూత 

ఛారునికి ఇంకను సౌదూజికులు - ఏనాటకముయూడ. నవేటీంచిరో తేలియదు. ఫణి 

కులు ఏనాటకమయు చూడం దదుకిచ్చయో దానిపేరు రంగతరంగునికి ందెల్చి ఆనాటకయు 

ను ఆడింయగట్లు “సూతధారునితో చెప్పమని వాని "కాజ్ఞూపించినారు. ఆయాజ్ఞగొని 

రంగతరంగుండు సౌమాజికలను వీడొ-ని "సూత భారునికడకు వచ్చుచున్నాయయ్య 

ఇంకను-రా లేదు... ఇంతియగాని ఈ తెనుయగులో చెప్పిన వకారబము రంగతరంగుండు 

గూ తథారునితోయగాడ రంగచుందులేండు. . -కావున్క 2. (ఇక్క డనేయన్నాండు) 

అనుటయను దే,  ఇటేేవచ్చుచున్నాండు ” అనవలయును. రంగలరంగుంటతు 

రంగమున నింకను లేండనుటకు నిదర్శనమేమునే ఇవ్బ్చటి కింక వాని ప్రవేశము జెక్సం 

బడలేదు దీని తర్వాత చెప్పంబడియన్నది. 

ఇట మూలములో (ఇక్క_డనేయన్నా ండినుటకు “ఇత ఏ ఐవాఖివ ర్లతే” అని 

యున్నది. వర్తతే అనలా ఉన్నాండ్యు అఖభివర్త లే అనంగా వచ్చుచున్నాండు, 

అభివార్తలే అనునీవదమున కర్ణము తెలియక వీరు జలుమాటు అబ్వుటేనిలయింపుడు గానిం 

చియయన్నారు..(. ఇదియొకయుదావారణము, ౨, (౯ GE టక కో. 
డనేయన్నాండు” (౭-ను ప్ర] మూ. 'దాల్భ్యాయన ఇత ఏవాభివార్త తే "దాల్భ్యాయయ 

నుం డిచటిశే వచ్చుచున్నాండని యర్థము. 3, “ఈ యెటనిదియె | జగసూహినియన 

"నెసయాడునావో.|(౨౬--ఫుగె మూ, అహో ఇయమితో నూనం పునరవ్యభినర్త రే 

. ఆవి -ఈమె నిశ్సంముగా మజుల నిచటికివచ్చు వున్నది ! అని యర్థము. ఇది -న్రం'స్కగ్టే 

తవి'ద్యార్థి కూ కులకు తెలియవిషయమే. ఈహపాటియీని సంస్కృతము తెలియక 

తెనింగించుటమం'చిది కాదు, శెవ్చంబడినవాండు ఇక్క-డ నేయు న్నాండ్సు అనుకంశు 

మాటలును ఒకదానికొకటితోద్బడి మూలవివశ్నీతార్థ మును రూక్చునుపీనవి. -ఈలగు 

.గద్యన్తునపంగాడ మూలముంగనింయా యర్భ మెజుంగవలయ | 



a ఆంధ్యవ పసన్న రాఘసవిముర్శము. 

గీ సణనణంబు లరాపించుయసతుకయొదవ 
6] గొవ్పవారికి (బే రెయీమోణియందు 
37 మొగి'సువర్ష ంబ్య్భూశీ ఖండము నుదుజణీయ ను 

'చెలియర త్నాకర"ను థాకరు లెటులటుల. 

మూ. గుణ -గామావి'సంవాది గామాపీపొమహాత్ల నామ్ 

యథా నువర్ల కీఖజ్జ రత్నా కరానుభాకరాకి, 

ఇందు, 1. కుతుకయొదవ--య,. 2. ఈ టీణీియయందు... య, Sy మొగి 

4. మణీయును =. పా, ర్ 'తెలియంా పా, one ఇవివద్యవిష. ములు, యని 

ee (గ్రహాంవంబడినవి, ఇవిలేపన్న వ ద్యము "నులువుగానుండును. వీనికి 

బదులు అయినవని కానిమ్మని బొట్లు పెట్టిన అందముగానుండును, భామోనంబభీవన 

మగును ఆగ్నేవముండదు, 

యుణీయయనిందు,6. గుణగణంబుల అనుభవము అఐధార ణార్థక సుటితమైన యఖ 

హిత వ్రథమరౌరా, ద్వితీియయొో) సేశె అనునది ద్వితీ యార్థక (వభమయోా అఖిహి 

త పథమర్మోా? వాాక్యార్థ మ్పు గుణములు పేరిని రూపించునని రమోూ “పీరు గుణము అను 

రూపించుననియో ఏ -ఈ న్రంబేవాములు - "పూశ్వార్థ్మ శ్రవణము సం దీఅన్సు . ప్పి 

_ఒల్లును. ఉత్త రార్థ్మశవణమునను దీజువు, మూలమున నిట్టిసం బేవాములుకలునవు, ౧ 

గణములను ” అని ద్వితీ యాంతము గా చెవ్పకొనియన్న్చ నీనంచేవాములు లేక్క పద 

నము మూరానుగణమగును, వంతులవారొకవేళశ మూలట్లోకమునకు గణము"లే “వీ? i 
రూపీంచుననై యర్థము బేనీకొని కేమో 9 'సందేహాముచే నిట్లు రచించిరో) 2 

౫ - వుట, { 
గ్గ బిసమమోజ్ఞ భుబానువికనీతాయక నే శ్ర 

[8] శరదుదీర్ణ పూర్ణ చం దవడన 

40 చం దిశానీ తయను స్కీ _క్రీనవవ్భాత 

డయితంయబో లెనైసయందతవాంజెవండు. 
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ఈవద్యమందలి కవనముహిమానువర్ల నమును తమకవననుగశే యవసారించినారు. 

జిత్తే యిది, అవజిహీర్ణ లేనిచో (ఈకవిచేతనే యనక (మూలాకారునిచేత'నే” అని 

(వొనీయందురు, | 1 ' 

ఈ - వుట, 

| సవ లర లు లయల ల్తభూ 

[91] _మిందనరుగ సజ్జ నాశిశెదిమించున'దే shu 

oT బాద లెడునీ చవింజివురుపొందికయూ _క్రిచలబృార'స్సర 

ద్లదితాను పారిజాతకలిశా న్తబకంబు నంచాదమూ నెడికొ 

1. పొదతెడు పా. శ్లి. గదిత. హై. 8. ను_సా, జీవ గజ్జ. 

ఊరక పౌరిజొతి యనక ౧నుపౌరిజొతి యనుట రోయతగానున్నది, ముఖీ 

యు (గదికి యన్నం జాలక ఇంకను ను అనవలయనా ? నీచెవియనుటకు నూటు 

గా పాగచాధశై. పొద లెడు నీఇెవి ంవనుటకన్న. న'సవ్యాముంశునా P 

5 అన్వయమం"వుసా "పు. మించు..వి శేషణమా, (క్రియాపదమా $ ర, సొద 

శిడు.. ఏ శేషణమా, [క్రియావదమూ?ి రి, వాణీ-చి శ్రభూమియందుం దన రెడు సజ్జనులకు 

ఏకేణుకణము మించుసూ ఆశేణుకణము అని యాన్వంయమా? 'లేక్కసజ్ఞనాళీ వ_త్రభూమి' 

యందు ఏశేణుకణము తనరుసో ఆరేణుకణబు మించు శస దదన్వయకు PT చి 

ఫురుపొందిక "సూక్తి =. ఇివురువలి “సూ క్రియని యర్థము తొలిందొలి "ను 
రికిశుభున్న దీ. “"అవకుమందు -ఈయావమ్య కథనము ేత తళ్చూ-ర్వారబ్ధమైయు 

న్న యభేదకథ నం పు స్వర్టరభ్యము హేడగును. 'ర్ర. చివుర్పు పొందికక్కా "సూ క్రి అని 

మూండు వ్య స్త 'స్తవదములా ? లేక పొందిక-సూ_క్తి యని 'సదుస్తముగాను చివురు; అని 

వ్య_స్తముగాను. అన్వయమా 0... ఈరందువవేములను.  ఇివురు  అనెడి-సూ క్తి యని 

శదివ్యన్ల భరోాగమున కభి సాయమూ? "స్తూూక్షిచలల్ = అని 'సనుస్తచూ స్తబకాం 

| 



కథమాంకము, రో - పుట, ౧౧ 

ఛగ్రబూగ్రము బపయ(వీపియా Pకగ్ల , భరంణుూ? ఇన్ని విథముల నన్టయో గందే దా 

ములుగల (వాంత్ కవనమా వనమా 1 
* 

బాణీ తష సజ లీదాకచరా యా స్ట్ న్రఘామిం నసొం బి " 
సం పంపా కవి తలతో” పరిణత సై కీయ ముఖ 2 yy 

t 

థ్వన్క...గ్లేపి “రాయ యాస్క.నలయం “సూ బేగం శిరః 

ప పళ HET గ్రాస్ షీ నిభ గ్ల 3 జురు. 

mn జ్ 

వా, నీయ యదు ల "సుప్పాటయొక స్య యేలు [ సస్ట్జినులది థను 

డు Does వు నుం otra DITA బలిదుమిం ఓ ) పొనలుచున్నది, prs 

అలతయొక్క్భ. అభరు "సూ క్షబును'సీగిరి (చానిరసమున “Bog ot, ఫీ ళ్ళు YIN 

ససుముసుస్భృము వ నేల Wed WOM ము సీయంగాా సీపవినుంటి పంపన 
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ను వ టడ త అనయా? ంటటాముభు కస్ట, 

ఓ 

అని పాయు, ఘటము Do 
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నాలను గ Wie as నన 0! గం! 10. తనరు ముం, సం ప వ సం in సళ్ల సే Qe is మ, "A క How Bot 

pte ట్టు” నచ్చి పొయను ఆ gras ho SAO FUND _చఘభామియింటు 

WRATH, WIRD HO Cp ri Dee మునోగి. 1 స్ట , Dow గ్గ i Siwy ( గ న 
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౧-౨ ఆంధ (పసన్న రాఘవవిమర్శము. 

“నూకి లోకనై*మాన్యమయిన చివురువ లె సీఇెవిని నిలుచును అని సౌబూగ్యార్థము 

లభించుచున్న ది.-- మూ. యత్కి_'సలయం "నూక్తావడేశమ్ అగ్ధియన్నది. నూ క 

మను పేరుగలదై న యేకవితాలత్మావవాళదు, అనింయర్థము. ఈయర్థమున నూ_క్షము 

నకును (వవాళమునకును అభేదము చెప్పంయబడిగది. యచ్నబ్బ మహిమచేత "సూక్తము 

ఆకవితదియ్మే కిసలయను ఆ(కవితా) లశదియే, యని స్పష్టము గానున్నది. వంతుల 

వారి తెనుయగలో 10. ౦చ్చ న్ఞార్థ త్యాగము చేత నుురూవకము ను 16. ఆవముగా మార్చి 

కొన్నందు చేతను, ఆ'సంబంధమును ఆయభేదనును నశించి తెనుంగువద్యము నకును 

గంస్కృతమూలబమునకును సౌబ్యుమే నష్ట్రమయినది. చల చ్భిరచ్సరత్చారిజాత కలి 

"కా స్తబకంబునక_అని చెవికి విశేషణము. ఇందు 117. చలచ్చికకి అనలూ కదలు 

చున్న తల, మూ. శిరికచ్చు. శిరికంప మనుటచే శారద -ఈనూ క్రమున తొ 

ఫ్లాదించి తలయూంచినడని అంకుర దానికిబదులుగా పద్యములో చలబ్బ 

రి అనుటబే వాణికి వాతవ్యాథి చేత తలవిసరు ఆరంభ మైనదని యార్థ్రమగుచున్న ది 

"లేచా -ఈకఏ-సూ _కమువలన వాణీకి ఓకిలింత పుట్టి ఆమెళల ఆమెకు 'స్వాధీనవటక 

వికారావేగముచే కదలందొడంగనని సవర భ్యమువ్నతిల్లుభున్న ది. చలచ్భిరమందు 

వాణిపెత్తనములేదు తలబేపె త్రనము, లేక వ్యాధి దే దే లేక జుగుప్స బే, గిరకికంవముందు 

ఆమెయొక్క_ ఆన్లాదమును బుద్ధి 'సూర్వకము-గా తలయాంయయటయుం గలను. 18, శిర 
స్సరత్ — ఊఈతెనులో పారిజాత కలికాగుచ్చ్భము వాణితలనుండి జాజునట్లు చె 
వ్పంబడియన్నది, ఈా పెద్దసమా'సము తలనుండి జాజునున్న పారిజౌతకలిశా గుచ్చ 
ముగలదైైన అని చెవికి విశేుత మగుటవేత్ర ఆగుచ్చము తలనుండి జూజకీ చెవింయందు 
వచ్చినిలిచినదని యర్థము 'స్ఫృుటమైయున్నది. ఈవర్ష నమూలవిరుద్ధము, మూలములా 
శెవినుండియే గళ్ళము రాలిపోయి నట్లు చెప్పంబడియున్న ది, న్. 'నరత్__జాలు 
భున్న అని వ_ర్తమానార్థకమ.-గా నిందున్నది. మూలములో (భ్రంశిత అని భూతార్థక 
బుగానున్నది, జార్చి వేయంయబడిన యనియర్ధము. ఇట |ఖోక్ట్య అనక. భంశిత అనుట 
యందు జయ దేనహృాదయమేమను శారద -ఈ'నూ_క్షమునే ఆగుచ్భ్చమునకంకు ను 
తృ్చాష్టమునుగా గణించినదై [(ఆయవతం'స ముకన్న ఈయవతం'నమునసకు లోభావ డ్ 
దీనికి తనకర్ణ ముందు చోటుచేయటవై (దీనితోంగాడ నది యండ మ న్హ్హమని యు] 
"ఢానిని తానే జార్చి వేనీనది అని “సూక్షోత్క_ర్ట వర్ణ నము. ఈ పెద్ద నమా'నములోని 
చ ---బెవినుండి -స్తబకమురా లెననుటకు క. నిలిబినదనుట్ట 
శారద తలయాంవె గనుటకుబదులు తలయే ఆడెననుట, ణిజంత్తాాంతము గా (్రాంశిళ 
అన్నందులకుమాటు అణిజంతశ్శతంతముగా భర త్తనుట్స....లగినగునవి, [మూ బి0. 
కంపమనలగా కదలుటగాదు, కదల్బుట యర్థము. అందులకు భాంశిత యని ణిచ్క_రణ 



శఖమాంగను, రో - స్పుట, ౧కె 

ము గభుకము.] శ్లీ1. "నూకి మూలములో కైసలంయయ బును నశ్చుం ప 

సరిగా "సూ క్షనుని నశ్పుం సక లింగోశబ్లము సంపు? క “ద్క "దానిని 
“సూ! కింనని _స్ట్ర) లింగము: వేయుట ల సిందు ఆసా రాసు వంపి నది నది. bine శనుల 

one మూలదులో సేనిలిసిపియిసన యోర్టం సులిన్ని గీకి బటులు చునకందు 

వచ్చిన చేదునరాగ్యా పొదతెము'సెవియయ గదిశొనుఛును. (కీర నక పాదలు పనిలో 

నుటకన్స, గదితాసు అని లోగులను వెష్కి.రించుటళ న్ను, బడ్యకననదుమ నుట ఖీ 
“యమని నాయి ప్రాయము. పీరికి మూలాఖ ప్రాయము భోభవడ లేధు “కానన ౮ 

యాం[భ్రమున కును ఆభూలమునకును భంబంభిము'టీవ్యు "కొసనేగానలయు » boos 

వతారికయోందు ఇది తభుదిగానే వీర్ను వానీకొన్నారు ఇయ భీవకవిదిగా డాయ లేదు, 

1. వొన్నునయ ఓ fo, తి fh, 

ఉ॥థీరఘురాముకీ గ నటి అన్న గసాతయంపో త మాయు నా 

(181 చ్యార వమా డ్య ము ౦గలుగు నట్ట ఈ సనం RihcmE 3 శు ఎస వ 

84 _ వారకయేనిమాము నెలవారి 3 నుగగ్ని సరావ్య 'రత్సుఖ* 

వారిీళ_దొవిన న్కు చినన. స యిక మ జ్ 

మూ, భా న్య ద్య ంభవాతంన న గిరులు రగ 

"ది "బది త్ర వథభుభ్టని రసాయ TN కస ము! 

పీట "స యవ్య్వవ నేన్టుదుల్ణ అగళ త్క్కా్య్యాచ్చు పీన [యు 

ప్యాకల్బం రోవినూతసామ్చుదదుయింం గ కమ్మ సీ si, 

ఎవని ముఖచం బనుండలబు నుండి జొజుచున్న “రాక న్యామను గణ్బుతగము 
ద్రముల ఒక రవంచొగినటై కనులనునూూత నమీసుము భుయి fpr కో 

ల్వాంలేమునలకు వర్గీ ంచుచున్నటో సూర్యజంగేనతే రాసుస( లము నై] గ సర్ల్యంగన రంగ 
మునక వాన్నునమయముసన (మోంగదువాన్యమయుయొక్కు. తొ లిఖ్యనిద్యున యా పుట్ట 

సుట్టుఫుముని 'సర్వ్వోగ్కంర్ల టీ సువ్వుచున్న్నూందు, 

త ఆడ్య ముక ఇందలి థుతము, సము ణం నువగ్గ GER స్వ Ir గి 

య్యా పొటిస్తూరిమూ P 'సముస్ఫృయ న్ను పగ కము, రొలుగు ఖభతువు అల్ల స ము 

అకర్ల కొయు గాభ న ద్ని యని మను బన! fe" ణు, అయినను bots pmonm టి HO ఎ య 

"జెవ్బ ంబొలయు., నీరు” ue IHD VOPR JH శరము" ne sro 

యున్నారు. ఇటను అ బీ EO CEE Caen కొదును నర ర రు" Boro 

చుట ఒకదోవణదు, విశేషణము (యు ] ల! AN OM asl వేత డు [వా 

న్ సో య. లే '“ద్యారవిము] బగయాంతముగాను ఉండుట అంతవదోకయు, పారాష్తా గాం 
శ! నం 



౧౦ ఆం(థ (క పసన్న రాఘ వవిముర్శము. 

కననకొశలదౌర్లత్యము. గ్ర. శుట్టశుట్టువా -. జొ  తలవిర్కు, ' దీనికి రూపాం 
తరము చుట్ట పుట్టు వే. నతు భా 'సత్క-వి, ఇందలి సతులు పాదవూరణంళు 

జీవగజ్ఞలు. పూర్వవద్యమందని గదిత"నువంటివి. నక్నుధ దేనుభ యని ర0డు 

తెగలానుభల నైటుంగము, "కావ్యములలో దుష్మా_వ్యములును గలనుగాన్కే హితము 

_వినమతిగల దేని, యిట్టికావ్యాములు గావని తెలియటపలాను సత్కా-వ్యనుధా 

యన్నను కొంచెము మేలుగానుండును. 6. (శీరఘురాము--మూ. ఛాళ్వద్వంథ 

వతం'సుండు, 7. అతంగ ___ రంగమందు (శవేశంచుతజీ నని మూలాఖ్మిపౌాయము. 

రీ. తోడకొ..దీనికి, “కూడి నని యర్థము బెవ్సక్క “వెంటనే? అనియర్థము చెప్పి 

నేను (వయోజిగము లేదు ఆశల ననువదము పాడుశేనీనది. 0. వాద్యారవము 

కలుగునట్టిండు చుట్ట శుట్టును-_ మూలములో వా్ష్కియే వాది క వథమధ్వనిగా చె 

వృంబడియన్నాండుగానైి అబ్టిభ్యనికలవాయ నాటాడు వల్మీకము వాది తముగాను 

అందుయిట్టినమునైి అందు6 బుట్టినధ్వనిగాను క చదుత్క్య-రించినాండు. 

10. అఆచమత్క-రణమున కనుగుణముగా (వల్మీకబిముని యనలా "నేమనుకొన్నారో , 

వాద్మ్శికథ్వని నుమా అని చెప్పినట్లుగా] ముని ధ్వని అని సద్భశశుతిగా వినయడు 

శబ్బములను |పరోాగించినాండు, ఆసాభాన్యము మన తెనుంగులోూ రవము ట్టు 

వు అని విసద్భశశుతిగల శోబ్దములం  (బయోగించినందున పౌడయినది. 11. వా 1 

రక---మూ,. ఆకల్పమ్స్ కల్చాంతనువజణుకు ననియర్థము, కల్పాంత వువథిగా చెప్పి 

నవిశేప మేమును అటుతర్వాత -ఈస్ల 'సృష్టీయ Se క ఈఊంతవు. 

“కల్చాన్తం చ కృతం సమస్త మదశ్నగీవోవ వ'సర్జం జగత్ * అను ముశారివచనమునుం 

బరికించుండ్యు వారక యనుట వవ్ప్చగానున్నది. 12. మణియయు, -ఈయవన్యయము, 

'కల్టిసు శ్రావి ఇడుకా అను మూడు క్రింధథీలలో. దేనికి విశేషణము ). సామీప్య 

'ముచే, కల్టుటే విశేషణయేని మూలవిరుద్ధము, మూలములో అకల్పచ్ము నుశబ్బము 

వర్షణ క్రియను విశేవణము-గా నున్నది. జారకయనునది ఈ మూంటికిని విశేషణ 

చునుట సరియైన యన్వయయ'నరణిగాదు. 18. మోము... మూ. వదన్య వదనశబ్దమునకు 

నూరుకూడ నర్ధముగాన్క. మూలములో సోటం జెప్పిన రామాంయణకవనదుర్థ ముగు 

చున్నది. వద నేందమండలనునలగ్భా "సూర నెడు చంధ్రమండలమునియు మోమ'నెడు 

-చం్యదమండలమనియు, నడ్ధద్వయము లభించుచున్నది, తెన్గులో మోమన్నందున్ల 

"సూరు అను ముఖ్యార్థ మే నష్ట్రమెనది. 114. కలి న---దీనికిని మూలనుందుంబో లే గళత్ 

అన్రపవనటటునద లు సవ్భాదయు అకు 15. వారిథిర్టదావి...మూ, కిమపి = 

మూలములో వారిథిలో ఏమోరవంఠత తగ యనియయన్న్నది. ఇటు వారిగ్గి'నే (కౌగినట్లు " 

న్నది. వారిథియందు అని 'స స_క్షమ్యర్థ ము"చేనీకోవలయ నని నిర్హాయకమేమి P మూలమే. 
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ms, 
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సవన్భుదయి సోము], సీలమిచ్చు నది (నరాసకపనదు 'యువాంయని అను ప 
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జం తులఖాగి 'సనయిశ్నున బనుస! సిగను వు Rm కాంన్రాయుగ దు, 17 
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తర్వా కభులు'గా రామకథను నర్జించువుందురని యర్థము గ ఒరటి కాదండి ని 
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కోనినుయి బడినది. అనేజ్ఞార wa తరులు అనుభ భువ భనను గీత్ వడిభోద, సట 
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18. ల నంబిటు[ొ, జాలి ఘాటు చొట్టు'దిన సహ. Cr CUI Teer నున్నటి. 

వసుం, వర్గ విాప్రర్లి (సును; 'శీభమును ఓరులు 'ఎేద్చవంయు ఫర 

“సున్నచు 'సొస్నల' ట్లో ముర్టీడయిలిన వాఇన్లీ |! మొక్కు యం wos ల్ల 

[1 Fin l ముస్ట్ణం బటినపాంటు బాగ Basin చు ఏడి స్ఫురర? యు 
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[4] నట్టగల్వం” dogo Hci 
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౧ ఆం|ధ(పసన్న రాఘవవిమర్శ ము, 

"మును హేడుబేనీనారు. ఈపాటి'నం'స్కృతము తెలియదు, కవితాత త్త ష్టవిత్స-కాండ _ 

కులమని (వగల్ఫింకుర్పు ఆజ్జులును నమ్ముదురు, గతానుగతెకులు నా సంకా? 

శే॥ తమ్ము నెమ్మ దిగైందునుందను వుందవుకు 

[8] నుగుణమణిగణమిడు గానానుక'వు లెల్ల 

97 నల్ల శీరామభ దు నెయీభినుతిం క్ర 

వారికదిదోన మేగుణవరమగుంగద. 

మూ, సషానూ_క్తీనాం పాతం రఘుతిలక మేకం కలయతాం ' 

కవీనాం కో దోష స్పృతు గుణగణానా మవగుణః 

య దేతై నిశ్నేనై రవరగుణలుభ్ణై రివ జగ 

త్యసా వేక శ్చ నరతసుఖసంవానవ'నతిః, 

రాము 'సెకని నేగూర్చి వలువురు కవులు (గ్రంథములు వాయట వారిదోవము 

"గాదు? ఆవోషము గుణములబే, ఏలయనలగ్సా ఈగుణము లెల్ల నతని యవరగుణముల య 

యందు లుబ్ధమ్ము లోయనునోట్లు ఆయొకనియం బే "నుఖము.గా నివనీంచియన్నవి, అని 

తాత్సర్యచ్చ్భాయ. -ఈ 'సరసాొర్థము నకును 'తెనుంగువద్యము నకును ఏమేని సంబంధము 

కలదా | ఈ లూం| ధక రణము కా నా రకాలా రార మై నటుని టరు 

భుజుగశయనమ్ = తొ నాశానా భజాలుగలిగినటువంటిన్ని పద ద్య నాభమ్ == పెద్దనాఖి | 

గలిగినటువంటిన్ని "ను రేశమనులోచనాలజోడు వేనుకొనేటటువంటిన్సి [ముస 

లాడు వురాణ'వురుషడన్న మాట], విశ్వా కారమ్=పీన-కారంతినేటటువంటిన్ని (తిన 

నునుయెనడుతింటాడో చూ స్తాక్], గగన'సశ్భ శమాజాగ న్న తోసమానమైనటువంటిన్ని | 
[గగన్నవీశకారంగింటాడు], మేఘవర్ణ మ్== మేకవ న్నె గలిగినటువంటిన్ని [యాంవాలు 

యాగ్షెంలోచంపుతా రే ఆమేక్క అంజు నల్ల యేక), శుభాజ్జమ్ == శుభాంగమైనటువం 

టిన్ని, లన్నీ కాన్సన్ = కాంతల చ్చికూణా కలిగనటువంటిన్లి. [పేదవాదుగాడు], 
కచులనయనమ్ జూ కమ్మలకు నాయనయినటువాంటిన్ని యోగిన్భా ద్థ్య్యానగమ్యుమ్== 

అది రహస్యం చెప్పరాదు, భవభయవారమ్=బావచాయిలను | స్తనములను] వారించి 

నటువాటిన్ని; 'సర్వలో 3 కనాదమ్== నర్వంలోశై కై నాదం చే నేటటువాంటిన్ని (అబే 

,గాదట్రింవాం], వన్దేవిష్టుమ్==విష్టు దేవుడి పేరు జెప్పి పౌరాణికుడికి వందస్వయం పాశా. 
లు ఇయ్యవలిశింది. “అని కొండంభుట్టు కమ్మ వారికి "పురాణము చెప్పినట్లున్న ది. 

1. ఏతే తై ర్ని శ్నేమె[జాఈుభకలసణములభేతను దీనికి ఈ కవులందజివేతను అనియు , 

2. 'సతుగుణగణా నామవగుణకి[=అది గుణగణములదోనమే,] దీనికి : గుణవరమగుయద 

అనియు, శ. అవరశణలుక్థో [రాముని యితర (కనకన్న వరము లేని అక్యుత్క్భృష్ట. 
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ది.ఆని యర్థము, 
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ణరా ఆంధ ప్రసన్న రాఘువవిమర్శము. 

బమూ,._కర్జే నిధాయ చ విధాయ చ కణ్ణపీ లే 

ధృత్య్వా చ మూర్ధని నే వృాదయే చ కృత్యా 

చోర[వః ఇెొరోనకి సేసావిళం మయైప 

త్పత్నూ క్తి మా_క్తికగణః పరిరకు ణీయకి. 
es 

నీనూ _క్తిము-కాగణనమును నేను దొంగలకు వెజిచినవాడనై, చెవినుంచుకొని 

కంఠదుందిడుకొని, వంగినతలయందు భరించి, _న్యాదంయముందుంభుకొన్సి "కాపాడుకొని 

మయెదను, .---అనియర్థము, దొంగలు==ఈ"సూ క్రలను తమవిగా తమగంథములల* వేని 

(వకటించుకొనువారు. చెవినుంచుకొని మొదలయిన యిీవిశిష్ట్ర-క్తారర్థములకు వరుస 

గా విని వల్లించ్సి గౌరవించి, జై ప్రియుంచుకొన్సి, అని -నూ క్తి వారార్గముు నూర 

ముగానేర్చుకొనుట తొత్సర్యబము. వానికే వరుసగా, కళ్తాభరణము గాను, కంఠిగాను, 

భూజామణిగాను, హారముగాను, అనిముక్తామణివరమైన యర్థము పలువిధముల సీ 

“సూక్తి తన కలంకారముగా నుండునని తాత్పర్యము. -ఈ యభయవరత్వము గాక 

సామాన్యముగా మిక్కి-లిజొ గ త్త త్తతో దొంగలకు చేపడనియట్లు గా బావ నరు 

దను అని అర్థము, 

వంతువారికి శ్లోకార్థము తెలియమికి 1. మెడకా 2. శేళందాల్చి) అనునీ౭0 : 

డునిదర్శననులు గలవు, కంఠదును మూలవదముసకు వీరుమెడయన్నారు. కంఠశ బ్ఞ 

మునకు వెలుపల్మివదేశము లేవలి వదేశము రెండును అర్థములు. వెలువలిది ముత్తైధా 

రణమునకును, లోవలిది "నూ క్యుచ్చారణమునకును క స చెనవి. మెడయనంలా 

అవెలువల్మివబేశను మాత్రమేగావున, ఆవదము ముక్తాథారణమునకు సంబంధవడునే 

“గాని. "సూ క్త్యచ్చారణమునకకు 'సంబంధవడదు, శేతందాల్సి ఇది అమూలకము, . 

మూర్భకు విశేసుణమైన నతే పదమునకు బడులు కళే యని తెనుయముద్రణమునంబడి 
నది. ట్ ముత్తావరము”గా నన్వయించుణున్న ది. దీనికి నూ _క్షివరాస్వయమున గ ర్ 

మేమి? వాస్తాభినయమర్గ మా P (గ్రంథమొల్ల పాస్తమ్మాతమున నభి నేతవ్యమగునా ? చతు 

ర్విథాగినయములగ నేకదేశముయిన యాంగికాభినయములగో నిది యేకదేశమేగదా, 

"ఇది రమణా ర్ధముబరయోగించు నేని కడబుంయయభినయము లుపయోగవడవా) వానికన్న 

నీది యెక్కు_.డు ఉపయోోగవడునా ? బాని'నైల్ల మాని వీనిని మాత్రము వెప్పుట మెట్టిది? 

ఉనలతు'కార్భ మేని కంఠమున ధరించి యను వాొచికాధిగనయో్మమే (విధాన ము.క్షమువ 

ప, ఇదియయ నేల ? ఇది "నూకి రక్షణోవరయోగి గాదు తాటియాకు వు స. 

కచునశేని రక్షణోవయోగియే. ఇది లేకయే విద్యార్థు లెల్ల రతీంచుకొనుచు న్నారు, 

భండికులును రతీ, ంచుకొనుచున్నారు..--కావున ఈవాశ్య్యావయవము జ జంక చేవకవి 



(పథమాంకము, ౫ - పుట, ౧౯ 

వివశీ తార్థ మునకు భంజికీము. మూలములో 'నమెకొ.క-- అకోగికోరంముతోను ఒక 

చ ్వర్ణకమును క కవి (పయెాగించిసాండు కరముసరుమ్మ బు అబయోానము లేదు, 

కరము పొరంబాటనీట కీ వ క్రోనుభంగమే సిదర్శనమ్ము. కంభగార్థము అరు... 

కస్ట? యా భే ద్విద్యా సా, జ హ్ సవా యడ! 

యయా గురొ "పుస్త "శీ వి? భ్ నయా ముక య్ తొర్యతేః 

గ్రత్యనాం ర్న కె గతల కనకం స న్నర ర్య సార్, 

సణడోమో బుథో సళ న్నిన్దుమ్వే?" ని వేశ్టర? 

చిర్రనైం ? iy ఏటే “శ సూర్యం పరం క నియ మ. i, 
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[15] Sonne గర్క రే ర్క ను చోవిః సంగ వ 
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4. ఎమ రీ లలి అనుటమలు. ఎన్వారిగిన నను ర “రబా ఇర్థటాబముయు 

రు బించునని యర్గ బగు నీగాని వా'తకఖలని యగ ౭ ముగా నీధదు. గ, ఘనులగుంటంలో 

రన్న! కములు" stags tre FOO. When, ౯ టోదులరాని న్య 

కరలావు యాకలాపంనులను * ఉను యమేలుగానుందును. ఊఉ Apo Miah తేమ భర 

హనము ? పాన చాభని పొరని ముక wow P 6. ఉందు నీయరాయి.... 

ఇంతకన్న కల్లు నేకొడున Co న్న టులు, 'పాటాప్తూరాంయు oom. ౯28 "న్య (టం 

మూయ? “me ig fo కోలా Dorn సున UD Gray? To 

లేతు (రాభ్తగ స్రేరీల లే సతమ, రి. నాహోవిట్భ రబా యు కనులు 

మస్పుంబటనవి. వ్యశ్రతకయం దమన సార Wye కొలటో ఆటో ఆరయింయ, 

సుజన Wi a నిజ మ గ 

జ్యో age క్ చట 5 న్ా a విక న ఖా 



290 ఆం(ధ(వ్రసన్న రాభునవిమర్శము. 

"ఈయాంథవ్రనన్న రాఘవములోనే ౭ - వ కశుటలో “వ్మకములంగపవీశ్వరులగ” 
'అనువద్యమును దొనిమూలమునుం గన్గుండు. ఈ వంతులవారు ఆవద్యమును తన్త్యూల 

స్యారన్య జ్ఞానపూర్వకము గాం రచించి యండినచో ఇట సీవ(కళబ్దమును త్యజించి 

యుండరు. ర. అనువుగా-మూలను సానన్లమ్ [ఆనందముతో] అని, అనువనం 

గా ఉపాయము, విధము, అవకాశబు యుక్తము, అని నిఘంటువులో అర్థములు 

(వాయంబడియన్నవ్వి ఆనందమును నర్థము లేదు, (పాసచాధచేత నయిననూర్చుగదా, 

ఈ నూర్చువలనిచాధ యేమునంగా శృంగారము పోయి వైద్యము 'సంభవింభినద్వి అం 

దులకు అన్నులచన్నులు తోద్చడినవి. 10. అన్నుల 11. చన్నులక్ ---మూ, "కాన్తా 

కుచముల లే. | కాంతంయనంగ్మాపియ, ఎవండు ఏచెలువను "కామించినాండో వాని కది 

-కాంతగ. ఇటకాంతకుమూజు అన్ను ను పెట్టుట నీరసము, మె గాచన్నులు.-.--ఈవద్యము 

వై ద్యశాస్తో )చితము గానున్నది.-.- 

సీ! ముది రాఖీ చెవులుతొన్మిది లెక్క అనరాదు | ముద్దియకనులుతన్ము లనరాదు 

శుకవాచీబుగ్గ లముకురంబుల న-రాదు | చలివండ్లుమల్లైమొగ్గ లన రాదు ' 

గజియానచండ్లుబంగరుగింథులనౌరాదు | సతిబాడ్డునుడినిమెచ్చదగరాదు 

సరనీజొననముడ్రినై కళంబన'రాదు | బారిదుధ్య కాల్టి సళ్ల నరగరాదు 

శే॥ (కదుతవీనికివీ నులుకన్నుదోయి భా 

ఇెక్కు_లునుబలువరుసయునిక్కు...౦జ న్వు 

నవయంబొక్కిలిపిటుంచు చొక్క_ం శుటడుగు 

అనువుమునువాడిరవియ చేకొనంయవలయ. 

అనియప్పకవి ఇెద్సపహితమును: వినందగను. మూలకవి భీలావతీయని లీలచెప్బినందుల 

భుసరిగా ఈదృష్టాంతనుందు ఆనందమును చెప్పీనాండు, వంతులవారు “అరయి ఇెప్పి 

నందులకు భరిగా ఎన్నను ”' చెప్పినారు. చన్నులని కొందజు కవులు వయోగింభి 

ఆభుందురని పంతులవారు (యోగములు మయూ-కుదురుగాంబోలు. కలభగాని స్టలవైభ 

నముజే-వానికి (గ్రాహ్యతయంగలునుసుం డె. అనువుగగోకలుంచంబడున న్ను లవన్నుల 

శేరచేకడ ఇది యట్లుధ్వనించుచున్న దనంగామెడికల్యా... లేజిలోని యేవి-ద్యార్థులు 
శ్రనశ్వరూవవరీషోర్థ మై చచ్చి నయన్ను శవముల_స్తనములను కోనీ తెచ్చి యొకబల్లమీంద 

నుంయుకొని వానిని ఉపాయము గా తమగోళ్ల తో వట్టి వరిశోథింతురో ఆవి ద్యార్థులు..... 

అని, ఇందలి. వదనుపైమ యట్టిది.. 1కి. అన్నులయని యాబవువావనమేల $ మూల 

"కారుండు కుచముణ్ఞ లేయని ఏకవచనముననే. కృ _ప్తిపొందెనుగదో వీరికినాత్రము శె, చ 

న్నుల నని. యీబజువచన మేల P అన్ను చనుంగవ. అన్ననింతరుభిగా నుండదు గాం 



(పథమాంకోము, ౬ = ఫ్రుటు ౨౧ 

బోలు. ఉఆయ'వేఫందు “ఇ? "సాక దముళ్ళా "క్ర చు గ్లకరీన్ణ genes అని సై mer మనో 

స్యా పరములయిగ్ల రెందువాక్యములందును 2 ఒక కం సుక గ _వ్ష య్యే కవాదనము సక 

రెంతవాధినం దత్సన క్స్ శవిధర్త బ్ దార్భ బాశకము ను ఎస ప్ల మ్యేకవనన చును ఛభుయు 

గూ నిబరగించినాండ స en చెటుయమివీతను నగరము 'తెలియమి'జేతను, ఈ 

పాదుబబువాపనంబును. శిఖరే యను సానరమాలమునన బళ సే యాను భేలుయలిపి 

మూలముసనుఫరించుటుయయ ఛంఖభినించినోవి. 14, పో వె నసరోఖటీయాటయి. దంల 
బడలసహాడ దా అనంగా ఉంచుటవిలన కొజించయాా అనిముబము, పెటటి పాజుబేన్లీ 

నను శరములు పోవును పోశీమి? 15- విష్భ ంఇ' న్ననుఖు సాననం? as యు దుస్టృము. 

౬ = "పుట. 

ఈ జఅెందులు స్టో ప భవము బీన్ ను 'గంగోన ఘు ంగొరకీ నియ కొ 

[14] భాందుదురాన వగా కల ను మాడు యు గం కయు"నీ ఆయు 'లేంథును 
Lh How "సీ సాలవాలదు నంగి ౧ మము గిదామురరంటి ఇస HED = 

CRON Cre "సీకము'సై క MOE", 

వసుం రమయ కదు వదినా లన్న బాంగటం "స్తై న రి గట్స్ ౪ 
బరభిబినిను తీఘం Crp Bo War శ స్త 

Pp "రస న్య సము reve? 

కంస భలిల సకం నేన్ కం రాసీ"లగ, 

జ్ఞానులు వచు? చొగ్విలనముట" వ. గంలో న దునుఖ నించుశుండియప, నరుల 

పొ... అందు సంఖోనయు ఫం? ౩ గన జట్టం చు దురొరంకాధరబ నల్ తగ పాదు 
Ey is EY I Ae త స boty సను Dom సుండనీ xa స్టా Show ab ర ఆ cel wos 

1. గ Dhl Tan i “2, TPP OED టి *, 2. WOR యల సి? 4, ప్ర 

BD (తె న్య ఆని Bo [| ర. Hal We 6. NERD de, 
కలు 

7. 'సూళయుట-ప్ని భుటిటి ద్యికియావిళ్ళి క్రియా, సదుర్య యెనుజగ్ల మం 

ఇరు బలంగ లను దోషము, నముచ్చయ న్యుపబయా కోయు, త్వయా న. విరు 

ప్రయ, కల్టుఖండు బకరా 45 ము గద్య|ోగయు న ఏరు పలుకు గ+యిను ఉన గంగకు 

సటినారు. 6, కండు ద asks పాక నున ఏంట. ఎించయ సక ను పొదస్పూరా 

moe చను బేనీ! నాతననూ కజగదటిభుకు అోబదూరా శీ యక్ “చొనిపపరులుగా ES 

స్థ్రింంగవాక్యడు గ్ర రదు సై ళసేనియమగా అను “వంటను ta Rpt. ర Crowm te 
, 

(" / ర | whens తింటే మలు నరి యమూాట6ాతునై యుఖి సః యము, కొండలని Aer bss Bun, og 



౨౨9 ఆంధప పసన్న రాఘవవిమర్శము 

పింవనిచో సాధువు లెట్లగుదురులి పౌదావూరణ (వథావమున నిట్టి జే! మాకందము స్ర్వాల 

వాలమున6 గల్లి యం దామకరండ కూరముక..._ ఈపాౌదబమును వంతులవారు యఖా 

విధిగా పాడుచేనీనారు. ఈమనుళ్ళరంద'వూరము -ఈవూకందముజాా లేక లాతెచెట్టు 

నుండి కొట్టుకొనివచ్చి దీని యాలవాలమునం జేరినదా? ఇందు వంతులవారు జాగ 

రూకతతో అలవాలము దీనిదని చెప్పి నారేగాని మకరందము దీనిదని చెప్పినవారు గారు. 

10. నిజ, 11. ఘనమకరన్ద 12. 'స్యన్దపూరాలవాలకః అని మూ. వీరు ఘునబుకరశ్ట'స్యన్ద 

“పూర్ణ నిజాలవాలః అని యున్నచో నెట్లు తెనిగింవవలయు"నూ అట్లు తెనియించినారు, 

మూలళారుండు మకరందమునకు వేనీన నిజవిశేషణమును వీరు ఆలవాలమునకు వేని 

నందులకు మనము ఎట్లయిన మాతామాకువచ్చినదని సంతోషి ంవవాలనీయన్న ది, వీశేల 

యిట్లుబూర్ప్చువలయు P మరాలకార వివశీతార్థ మెజుంగకయ్యా, అది వచ్చునట్లు తెనుం 

గసవద్యము కుదురకయా ?.__స్వార 'స్యము కొజుకు మార్చిరిగావలయు ! 18, కల్ళియు---- 

ఈ మాటవలన ఆలవాలదుందు దుకరంద'వూరముండుట రసాలమునకు ఆవళ్యకముని 

యూవోనీయ నుగుమున్న ది. ఆలవాలమందు తడియండుట గాదు వివతీఠము) ఆచెట్టు. 

నకు ముకరంద'సవుద్ధి యుండుట వివశ్నీతము. ఆంయర్థ ము నక్కలా తెలియక. 

నిజిజాతనదై న, ఘనజాదట్టం వు, మకరస్ద గ్యక్టణూతే నెయోడికలశే, కూర్ణజానిండిన, 
ఆలవాలకkా పాదుగలదై న (రసౌలబము],అని మూలకారుండు, ఘన; 'స్యర్జం 'శూర్షశబ్ద - 

ములచే వరను స్వార స్యమును "సూవించినాండు, 'సచ్భుద్ధిగాక తాలం. 

వివవీత మునుపక్షమున ఆలవాలము నిండినపీమ్మట అందు నళ కుచో శుక్క...డ? కావున 

నట్టివాద మసంగతబు. వంతులవారి తెనుర్యలో మకరందము ఆశెట్టుదే అని "నూ 

లము కానందున, 14. తత, వృద్ధి వినశీతనుని తెలియంబడదు. ఇది రక గ పాడైన 

(క్రమము. మణీ ఆలవాల్యవ్రస్తావమేలయనిన్య పౌదపమునకు పాదములు అనంగా వేళ్లు 

బునకు నాలుకయెట్టిదో అట్టివి గనుకను, పాదు మనకు సోరెట్టిదో అట్టిది గనుకను, ఇెట్టు 
తన మకరందమును తనపాదులో వేళ్ళచేత రుచిచూచి పానము నేయవలయును 

"కావునను) ఆలవాలకూర్ణత చెప్పంబడినది. అందువలన రసాలవృక్షుము. తన 
తేనెను శాను నబ్బుద్ధిగా పాగముచేనీ యానందించుచుండియు, ఆని ౦మభి పాయను. 

ఈ 1. సభికులు-నభికలనయగా జూదవమాడింయనారు, ౯ నభికా ద్యూత 

అంగ్ల. కారకాః” అమరము. అట్టివాని కొకనికి బుదరానులో .-ఈ నడుము 

186 _ 250 రూపాయలు దండము విధింవంబడినది. అమరుడు ఈయార్థము: 
నీశబ్దమునకు కంఠో _క్తముగా6 జెవాటయ్స, ౯ శభాాసద సృభాప్తాశా స్స 

భ్యాస్రన్ఫమాజికాళ్చ తే వే ,లని సభ్యాపర్యాయములలో -ఈశబ్న బమును ఇెన్చమియు.6 

జూడు దీని కిది రూథ్యర్థ మనియు -ఫభ్యార్థ మందు దీనిని వ్యావవారించుట, "లేదనియ 



(పథమాంకొము, ౬ = స్పుట, ఒకతి పి 

నెటుకవడుచున్చది. యోగము బే సభ్యా గ్థమును 'సాధించుబుని వాదించుపతు ముగ 

(6 నషా ద్యూతే మా శోంకు న నొ Ro సీం (వ్యాది త పత క భజ అని ఇమా శమీ 

యము. ' రూశఖ్సిరొ న. సి అనలగా రూడీ యాంగయును బారించునను ను స్యాయ 

చేమిజేంను | మభ్వర్థము'ే సహ సాధించుట క్లీస్రము. ఇన్నిటికిని విరుగ్ధ 

ముగా నెట్లో యోగా శంయమను ముే ఓ ఛభికలాారా * ఆరని సభ్యులను ను సంబోగింయట, 

(విధవశబ్దమును గొవ్బ్చవభువాని యాస్థము'గా దూతొదిగణదుందు. శోర్చ నెంచి వారినే 

(ఓ విధవలారా' యనుటవ ౩ నున్నది. సభ్యులు సభికణల్బ త బ్లషము సెటలీంగిన చో 

ఈ రెండునంబోధనలణీతను సంబోథయితేలకు తుల్యగల'మ్ గలుగును, 

చ॥ పరంగసు థాగ్గింం దబ్భుత పొనముం బ్లు యు సయనుంబయోా 

[6] భరుండుడురూవము ల్వటి శ్చ Hn Ws 

141 గరకలు "గొ తెడుళ్గ యు" అయు నంగగినంబు ఫై యీ 

నిరలొసుథ్ గో బ్లిరంలులు భుసీషుల నథత్చతిభో క్రుంగ" స్ప! క 

1 ధారుణి యూ, 'సృటంావసా bra ఈజద్యబము 

నమూలార్థము లేదు. ఇది సూర్యో క్షణాంతారారాపురాణభక్కి. ననునతించియన్న ది, 

బీ. ఇందు మెఘుండు నుగ గిల ఆబ్బుతము 'దొవి భూమి మంద వడనంద్లునరిదయయ 

సని చెన్ప్చంబడియున్న ది. షదియసంభివము, ఈబద్యుదు ంటలి యర్థము =. అమావాస్యా 

"రా తింతందు సు "పూర్ణ wy ఛం దుండు 'పలుంగును, ఆ సంర చం్యద్రునివఐ ఇరద బీవిమూా 

యు 'వేజిరిట్లునున్నటి యకసిబర్టీం బినగీటిగా నున్నది, ఈపాడువద్యుము నక మూలభూత 

మైన అకబ్బుతంఫుబు గ్గ యిదిగో. 

బూ అన్బులపల'భీః పూంయబ్య్బాయం వయాంనీ బరయయోభిరః 

కీర్ కరక 'పైారాకోరా యది స్పటిక వానో 

చదివా తులసొ మూనీయ్ నె ణం కోసినా? పునః 

సరత దుబ్బు తాన్య స్థ్రాద్ధలా గరి |జ్రసభాలలటు, 

బయో గరుందు అబ్భులభముటప్రమునందు బయాస్సులను ADs నమ లొ 

“కారయుఅనుగా వడగంశ్లను ఇ స్భృటిక యామి “రాల్చు'నెడల్క అబ్వుడుగుడూ. థొలుళ 

ణము సళ్ళు రఏనములును వీమ్ముట సదా ఆభ్భుతరభనిష్యందంబులు సను (phi 

వంతుల నూకలు ఈఉపవబదు గలుగును. ఆని యణ'6+ర్థము, సంర బంతుటబార్షీ 

Cry se 

శి అపీటాఐటు ఏ మఘుండు వాడగండ్లం బఅవీనరీర గా P "లేక బదగంట్లుతు 

అకరినము పై న రీరిగాసా? లేక, ఈంందుగీళులనునో ? శ తణంధబనాస. సతిటదు 



బిర ఆంధ్ర సన్న రాఘవవిమర్శము. . 

మృత న్యష్టైాద్దారాః అను నిగర్వి శేషణములను "రెంటిని వంతులవారు వత పాతము 

లశేవండ వడగండ్లకొకటియ ఉక్షులకొకటియు. బంచి3ె పెట్టినారు. , రెంటిని ఉక్తులశే వి 

శేహణములం చేకినచో, రెండును సాౌధారణము'లై. కరకలకును ఉప్తలకను కెంటికిని 

అన్వయించును. రెంటిని కరకలేశే విశేషణములనుగాం జేనీనను ఆభలమేగలుగును, 

ఈ చాయవిభాగనుచేత ఆయావమ్యుంబు ఇెడినది. గ్ర మూ. సృృటికావనొ..ఈ త్ల 

భు మిని చెవ్సక స్ఫాటికమును ఇవ్న్టటులో ఇది స్వారస్యము__నిర్ల్య ల నత్త ప్షముందు గ 

హీత్ళ| గహాణ -గాస్యాము ల విష౦ంయమనున  తత్సతదంజనతొానమాప త్తిగావున తాద్భశ్ల 

నమావ _త్తీలస్టినై; యిట “న 'సృటికావనా అనుట దానిచే నిర్మలాన త్త ్ వము "నూ చింవంయబడి 

నది. అదియో లెన్లున “ధారుణికొ అని మట్టి చేయంయబడిగది.: డ్రి. అమే తారాకా 

రాక అని కారశబ్దవయయోనముబే పరా గిరములు' భవసాగర తొరకము 

"అని చూచిళమైనది, ఏ నై కర'సనీయత్వ "న్ఫుటగ్రహణీయ త్యాధికములు ఉపమా ప 

యోజనములు. భవతారణములనునర్థము ఉడురూవములనుట్లచే (తార అనక ఉడు 

అనుటచే] ధ్వంనీక మైనది. ఇవ్విధమున నీవ వద్యము , నరునికి బదులు వెజబొమ్మ మైనది. 

ఇట్లు మార్చికొనిన కొంశామేని మూలమువలె నుండును; | 

ఇ ప. వరయను ధాబ్ధియందచ్భుళపౌనము మాటికీజేీయచుం బయో .! 

ధరుం డుడురూవముల్' "న సృటికధారుణివై వడగంట్లు రాల్చెనకా 

బొర సెడి నంత సాటివదముకా మణమాతకఠళోరభావముల్ 

 నిరతొనుధో ద్లైరంబులు మనీషుల్మహెతిభాస సూక్తు ఆావ్వగాకా, 

1: ధీర య. బ్లి..వరిస్థ - య. రై. అరయంగ - హై, శ. "శు - పా 

ఉ|| చేనికిలోరుంయాయజుము.థీరమురమారుండు గక పూరమా 
[9] లేనగవానుభానుండువరిష్ట విలాసము గాళిదాను(ణా 

150 - నానరయంగవార్డుంయ"నువార్ష రము చాణుంయువంచబాణుండా 

fp న  శేనికిలాదదిక్క-నీత. యిష్టవధూమజికొకుక్యా క్ష ప్ట్కిక, 

ర్. . ఇందు చకుద్ధ పాదమున కర్ణము. ఎవ్వానికి కవిత్వము: ఇష్టవధూకుణీకా 

శుకోయు నియ్యదు ! అని పొడకట్టుచున్న ఏ. . ఇట కదిత్వమునకు తుజుము, కర్ణ శూర 

చు విలాసము, వార్హము: మస్మథుండును ఇెవ్పంబడినవి. ఇవి -కామినికిం నలుగునుగాని 

కవితకుంగలుగవు. -కొవున_..కవితంానైడు నిష్టవఘాదుణి యెవనికింగతుకమిడదు |... 

విని యన్వయము గా రచంచుకొొని. యుండిన ' చాగుగానుంథడును, - మూలా నుగుణను 



(ప్రథమాంకమ్ము ౧౦ - పుట, 53 

తించుటయే భలదుని య శ్రర మేన్రివంతులవారు ఏతన్లూ లముయిస రోగమూాణి సృతద్విగుణ 

కీవరచాము దా వా? భ్థను "న వ రోబూ్బితద్విను వాళ్ళే వీవురభాజలు ద wp అనీ 

పిశంరీనీకోనలయండురు. త్ష ప్ైన వీవర చొ నబపంటోనును బ; సలు గీ పీపా గానే (గ్రహిం. A) 

యయ నుందురు, అదియే జయ లేవనీ హో డంయమగుదో. యరెంథు ee ను భిన్న "స 

నూ'సములనుగానే దమంపక నుజిల నేక సనూనము చేనీనభల మేమి? (గ్రరవీతొనుంpై వ్ర” 

దు ఛాహువులంటే రోమాంచము అనుజక్నమున, ఆగ్గము మూలానుగుణమే'గాని నజ 

సమున్నూలము బంలతేనలుకో వొ ప. యొకయద్భు తబపబసీపి యగును, | స్ 

మాణము లేదని భాంధోవడనాలదు,  * కోకిలయాయోలిమా తగునగరిక యని (పరయా 

నములేదా | వ్యాకరణద్ఞానము గివాలాడు నున్నటి. తురియ ఏ ట్లెక్కు-తౌట్టుటుపప 

బాహువు లే సౌభనము గాన తదర్ధమై యాని రోనుం ఛినము. దొభ్ళినవన్న సొంపుగా 

నుండును గాన శాపలనులేీ గోవు+ంచినము చవ్ఫటుగరి, వాతల సులునగటవారి£ "సబ 

టిని గాదు, “ాకున వ్యాకరః: జ్ఞానము గివాలాడు. నద్భూశత బస వీపి భగము అవే 

స్థపయ్ము గా నున్నది, ఇదింపీ వంతులవారి వటీచుగా నుందుననుఓటన ర్మ జెటుపే 

ద్క గభురము! రసొభానను ! వః పభ్యమున న్గ్గసా? భాగ్యము; 6. Omi? పటే దిష్టణు 2౧ 

పీవర బావబచట్టూ! భట "తుకోర్డి, ని పోర యం నవు వయా! టను విశేషణము 

మూల తౌరుందు..__వఠూ ర్వమే లానుగానున్న చాబయనులు, నిల్గులాగవలయఫ ను 

'నేత్క-బీం గలిగిననసుర్చాటుబీల మునుబటికన్న్న కండింతోలు అావయినవనియ, ఘూ 

రమే వ ten సీతొడర్శన సరూహాలముయుక్కు తరంగము 

బ్ త అటే జో క లో 4 ల [పోటు] శీత మునుుటికన్న్న అగవిసైారముగా నిగివిశేయంయయ చుండినోవి, అనంగ 

కుతూంనాంను బీ సుయ గన ము ధు చు నుపటిక న్ను yA వి నరసి నని, నియ 

ము అం గళ ఆన్న శ wee wh iA కసి, క, + అలరి 1 ns గ స యెగ్గ *రు సల 2 CW JN నికు స్ట యను ul వర్తి నాల 
ta 

wa, ny = Arey Ss 
“న ౧ ళం? ww ED సయయమయున i గే Dv, Brrr < 'సగమును ఇ 

“గా విశాలదునయొక (1 రోను? గను వనమ్ యను TD NE. ean 

నువో నరిగాతేనింగిం టియు న్నయడం నదియిట సభుకచుగును.. నుట నిరటినా ముం 

గ నికృతము గాంటేంయయిడిన జన్రియోా భుఃతియే పని ధరాం యక ము AA shows ష్స్ 

శాన సీ సీవభ్యము. పాటై న నదనుటమ నం అడివాము రేడు, 8. అర గురో యు, వరకు! 

las చుట్టును అంతట ధని యర్ణ యు, సంచిక సూర్యాము చుర మట wo టసొంచ క్రో me 

శక్ అని వాబ్బలమున్న నగ How wh [చూ 
గ్ "(4 ళ్ శ ఇ 

ననుట నగిప ణము 

ఎను HE +] Cn Ds dG, JU 
ie అ $e 



కర ఆంధప ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

నగంద'ుం బూంతచేతం దెల్లనై న తనబుజములతోం బోల్పంబడిన . చిలువెజని 

[2] మేనిజిగిగలవాండు =. | 

187 మూ.---మలయపిర'నధవళితనిబఖ జ దణ్ణవిడమ్సిత భుజెజ్జ రాజి క్రీ? 

భుజిములశేం బోలండిన అగవలయయ 1,బుబములతోం ల్లి, బోల్చ్బయిజిన 

ను. పోల్చంబడిన యనినచో, ఎవరు పోల్చినారు ? ఆవిషయ మ్మ వ'సక్షమేని ఆయా 

"కాంతంబుట్టించుట 'నువస_క్షవూ ? కాన (పేర ఇార్థక కమిచట తవ్వ, మూ, భుడొదబ్జ 

వీడమ్బిత. షి Os పోలుట గాని [అవేరణముథ] ఫోల్పుట గామ, 

. ఈ శృర్మమ్మొవ్న్వు స్యహికంఠవోరతరళ-న్మ్ఫూూ రి న్విడంబించుచుకా ౫ 'పెద్దనగారు. విడ 

ద్బుంోతి చాడిమీపునుముముత స్మాతామణీ” (కూర్చు 'దాడిమ పుష్పమును పోలు 
చున్నది]. బిల్ల. “వనుక వకశేణ విడమి  తేశ్వరకి... రఘు, “ విడమి  లేశ్వరోను 
కృత పి నాకీ 9 నుల్లి, ౪ బుతుర్విడన్ను యామాస్ర నుని సావకచ్ళ యస్ ౨ రఘు, 

Mure =] మల్లి. ౪ ఆసొరనీ క్ష కవీ లిచావు సృయో'గా నామ 

శీణోద్య శ్ర విభిన్నకోనెపి విడమ్బు ్ యమానానవకన్లశై నే వివాహధూమారుణ లోచన 
డి” రఘు, “ విడమ్మ న్రనాగానుకియమాణా ” మల్లి, “ విడమ్మ్బంళ్య సని బుగ్న 
గూర్యమ్ * స రు. ఈ విడమ్నుయత్య నుకరోతి ? మల్లి, వంతులవారు తులితభబ జ 

మను నాంధలిపిను. దణపాఠమునే ౦ను'గరించియుండినను, పతన. 

అవస క్షముగా నే (్రేరణార్థ ముకల్పించుకొ న్నారు. ఇట తులంకతియందలి జిచ్చు 
తత్క-_రోలిబిచ్చు గాని (పేరణణిచ్చు'గాదు. ౫ పాసాచా'స్త్వాం తులయితు మలంయ 
తై గ్వెర్విశేమై పైట మేళు. ఉన వర్ణి స్థం విష్ణుం కలితదరచ్మకం తులయితా” హంగ, 

“తులయితౌ "ాఅనుకరివ్యతీత్యగ్థఃి ? టీక. 

శా॥ ఆకర్షంబుగనీడ్చునీవారధ ను న్య్యావల్శిద్యామండనుం 
[8] జేకర్యాణసణుండ డువానికడశే యింపొందలన్వ చ “J 
195 య కాంతొత్తజ మందయానదరకూజ తో_ం ఏతా శోణిమై 

యాకోర్ణాజీ ను ఊూూళ్ళవంబుకొటికావాధాగ్య మెవ్వానిదో, 

మూ,_ఆకర్ణా నం (గి పురమథ సోద్దబ్దకోదణ్ఞ నన్గాం 

మార్వీ ముర్వీవలయతిలకః కోపి యకి కర్ణ తీవా. 

తస్యాయా సీ నీ వరిసరభువం రాజు శ్రీ భవి త్రీ 
కూబత్కా_ఇక్బీముఖరబజసునా శోతోనేశోళతృవాయ. 

గ 

గి వురమథగముే నుద్దండమయిన (యో కోదండనమునకం గొట్టియన్న 
se యో్లె (త్రాటిని ఇందు ఏ న న. శెవినజుకు..లాగునో అతని 

గ 



(పథమాంకోము, ౧౦ - పుట. ఏ౫ 

ఇంతక మొరయనున్న మొలనూలిచేత వాచాలమైన (శోణిగలదై వచ్చుచు రాజు 

పుర్తి) అతనికి గోశనే తములవండువునౌ యగును.ఆని శ్లోకార్థము, 

ఇందు నీఠాకృతిచే 'నేతోళ్ళ వ మగున్తు డోత్రోత నము చేనిచేశ కాంచి” 

థ్వనుల చేత. ఆశకాంచికాగింజితములు ఇతరులకు భగ్చమనసూరథుంకు విసంబడవా ? 

వినంబడినను వినంబడునుగాని, వాంకి శోోళృవమునెనంనవు ప గా తొవమునే 

యొ'సంగును , అఠనికిమ్యూరము (శోటోల్చనము నేయిను, “కావున నతనివివ యయమై 

యవి * నీదాన'నేను ” అనునీతాలపితములుగా వినంబడునని స్వైర న్యము, ఇదియె'బ్ల 

వద్యములోీ నీవీ డో త్రేోళ్ళనము అనునన్వంయబమున నిరూ లమైనది, అకాడ, 

చు పెబూర్సవంబు కొటికు- (క్ర ఇటీ అశబ్బము అర్థభాంజకమైన లళ్ళ స్టార్థక నర్వనా 

మమా) అస్థభంబక పొాదస్తూరణములు యని పాస ఫూరణములును ఏల గంభములందు 

భూయ శ్పరను లేగదా, Cp) ఆకన్లాతీ [=కర్ణ ములవజుకు (వ్యాపించెను 'న్మేభములు 

నలది] యని మ్ల కాంత జక విశీమణనూ ? శ) "సిభులవటిరు వ్యాసిళబిన నైన 

యయతలయొక్క_ దుయూత్సనముకొజుక. అని ఆకర్థాథీ.శబ్బము కర్త ఛారయమా్ర 

మా? -ఈయూంతు వికల్పములలో (ట్రఖభమము కతచురెంటికన్న జగున్యము-గాన 'దొనిం 

ద్యజింతము, కటదు రెండువికల్పములును మూలమునుండి సంపొధనీయము శే. (౫ 

శోతనేవా + ఉత్సవాయ అని గిన్నవరములుచేసీన 'రెండవవికల్బమగును, అఆశ్రోళ | 

'నేతోత్సవాయ యని యేక'సమానముగాయగొన్న భూంతవ వికల్సబుగును, (గు 

రోశనే త్రోళ్ళవాం యని అజ్విహీనము'గా అశ్లేశము గా నుకోణయము. లభించును 

న్ని. ద్వితీ యోక్ళ ఏయవికల్బములందు, భు శుళూత్సవంబుకొణకు వచ్చు ననుట 

వచ్చువారిశే ము'హూవ్ఫవమని భాపోస్యభావబు'దీథ 'నేర్పడుచున్నటి. అందువలన 

రుత్స్ళవము సీనీ అనునీకవననులో ఆకర్షాతమీయను ఏ లేదణముసరు గొబ్బ లైన తన 

కనులకు ఉర్ఫవమగున ట్థుగా అని సీతొన్వయి'గా స్టార గ్యము'చప్బ వలయును, fa 

యారాకొదురుని తన వెడంపళన్నులు నింజూర విస్పిచూయు నేని యూీవర్ష్యన సొబసు గం 

నుండును, అట్లు చూడదు గదా, . 

కారే వన నిర్జర యికుం చ రూవ మిస్శస్లీ తతా రష్టిసమాగ బొ నామ్ 

న వ ప్రీయేప్వ్యాయతలోచనానాం సమ్మగసారీని నిలోకే తొసి, “ర, 

అ॥ తోకచుక్క...౦(బోలుక్భకోయబిముల। వెలిని లేకుం డమీబోంటి'సలులంజాచుం 

గాంతపీటీంవదరగంటంగానిమమ్ము | 'నేము"ణీ సీనంయబ రాభమేమి"న సుద. నై హు, 

శానున నీతాథీవర్ణ నమకము అపానము, భుటి “ కొటికు వచ్చు” నను (వ్రలెబంగ 
కము నెట్లో యద్భవిష్యగతులబే దాయి ఉత్సవము. 'రాకొవురునిశే యని సాధించు 



వడ ఆం(థ పసన్న రాఘవవిమర్శము. 

వనమున, శృతీయవికల్పమున, ఆకోర్ణాశ్నీ రాకొదురునిది గావలయను, ఆవక్షమున 
అతనికి కనులవండువు చెనులవండువును "రెండునుంగలుగుదుండల్లా అవస క్రమముగా 

1. ఆక్టొకటి తోకజట్టి శోతోత్వవమును వంతులవారు పోలొట్టనైల ఏ కావున ఈ 

యాజ్జు జయబేవునిదిగాదు, తస్య ఉత్సవాయ భవి తీ అనుటచేశ ఉతళ్సవమును 

మూలకవి రాకొమరునిశే చ్పానని నిస్సంబేవాము. వంతులవారు ల్లి, భావి నీశక్షా 

రము నెటుంగక "దానిని తెనింగ్నింవక మానియే వేనీనారు 3, ఉత్సవాయ యాను చతుర్ధి క త్రై 

కారణమును గన లేకపోయి నారు, “క్టపిసంవద్యమా నే చి అను వా ర్రికము"దేఠ వన 

చఠుర్థియిది, కాన తఊత్సవాయ భావ్మితీ యనంగా ఉత్సనబు కై యగును అనగా 

ఉత్స్ళవమునుగలిగించును అనియర్థము. ఇది తెలియకయ ఎక్కువ స్య్వారభ్యము లాగ 

జూ-చియ వద్యమును దయ్యము చేనీికొన్నారు. శ్వ. గ్ర వంతుబవారు ఆశో త్రసే త్రో 

తృవాయ్మ ఆయా న్లీ భవి తీ=(ఆ శో నేతోళృవముకొలకు వచ్చుచున్నదగును 

జ=(ఆ) డోగ్రనే తోళ్ళవముకొటవ వచ్చును అని సమన్వయించుకొ న్నారు, తస్య 

వరిసరభువ మాయా నీ (తగ్యు _శోశన్నేతోళ్సవాయ భవ్మితీ అని యన్వయించు 
కొన వలయును, 6. వానికశే_ ఏశార మ'సబ్యామ్సు పలువురికడకు వచ్చుననియేని 

ను శీియొకనికడకు వచ్చుననియేని యెవరుతలండురు ? దుందయానదరకూబత్కా_ం బి 

కొ శోత్రి, ?, కా యని దీర్భ ము తవ్వ. కూబించునది శాంచికగాని (శో 

యేని -కాదీర్ణముండవచ్చును. |క్రోణబీహాజనము వంఠులవారికి "నమ్మ శదుయిన నగుం 

గాక్క ఇతరులు దాని నెల్లరు; కాధవున "కాందికాకూజనయమే యమర్ధ ముగు నట్లు-గా ముం 

ణిగాదు, తోజి 

ద, కాంచిక యనువజప సెకబపువీహిగాను పిమ్మట దానితో (శోజ్కి మణంల 

బబు ప్రీహిగాను రచింవవలయును. ద్వితీియబహు[ వీహాలో కాంచి కాంఠతమునకు “వుం 

వ'వ్య్భావము వచ్చి --కాంచిక యగును. ఇట్లు 'సవరించుకొన్న బవబదోషములు 

తొలంగును. 

ఆకర్ణాంతము నీడ్సు నీవారభను శ్యావలీ జ్యాదుండనుం 

'జెకల్యాణుండు నానికి నరస ఇంతే నింశ్చుమై వచ్చు చుకా 

య శాంతాతజ దుందయానదరకూజత్మా_౦ చిక శోణి యా 

వో కర్తాయీమ "హోోర్భవంబుకొట కౌ నాభాన్య మెవ్యానిదో. 

రీ. ఆవ భాన్యమెవ్వానిదో అని యిది యిచ్చోట ౫ ఇల్లీదుగో చాణజేతులో ఒకోతొంరం 

వుంది” అని శిథువులంబోలె' ఇలిపించుట ప. దీనివలన నే కద్ అ 

చూలకముని యెజుంగవచ్చు ను, ' : 

EE య 
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ఏతా ఆంధ పసన్న రాఘవవిమర్శము. 

1. రానై రి దీనికి వచ్చిరని యర్థము-గానేరదు, రావలనీనవాశై రి అనియా 

రము వచ్చినారోలేదో -ఈమాటవలనం దెలియదు. వచ్చిరనునర్థమున నిషవయోా 

గింంయడియున్నది. న. అన్నకో_౦, 8. ఈచో_౦య. శ్లీ. చూంయ, క్ర హీ 

నత్వంబును గన్నుడయ్యె నె చ", 6. నిర్వీరమై---దీనిని “నిర్వీరచూ? అనిమార్చినణో 
“హీనత్వంబును గన్నదయ్యె నె అనువాక్య మెల్ల ఇందలి యాకు 'సమాూనము, 7. నలాషం 

ధంగా౦క,. ఆం ఫీకరణహైభాగ్యముం జూాతము. న్లోకద్వితీయ  చరణమునకు 
అర్ధము. బంగారమువంటి కోమలకాంశిగల యిీకన్యయు వెండివంటి కోమలం 

“కాంఫెిగల కీరియును ఉత్కృష్టమైన లాభములు, ఇందు ర. కన్యను 9. త్వ ర్థన 

న్కు ఈనాటకముతో "సంబంధము కలవికావని పంతులవారు (తోన్లీవేన్సీ స్తీ 9లు దుష్ట 

"రాం (డను హేతువుచేర 10. కీర్తిశబ్టమును చీ )లింగమును మార్చి 11. యశమని 
. నపుంసకలిగదము [వయోగించినారు. కలథౌతం రౌవ్య హేమ్నోఏి అను నిథుంటు 

వచే కలధథౌతమనంగా వెండియ బంగారంబును 'రెండుసర్థములు. కీ_రి యని §9 
లింగశబ్బమును (పరయోగించుటయందును చానికి న్రీతావిశేషణము'నే కలఖొఠకి 
దులిరుచివదమునే విశేషణము చేయటంందును జయచేవుని వాదంయమేమ గంగా, 

నీత యెట్టకన్యయో-__-అట్టి దే కీ రియ నింకొకకన్యయనియు, ఈకన్యతోంనాడ ఆక. 

న్యయు లభించును అనియు, స్వారస్యము, రాజొలు కన్యను పెండ్లి యాడలోరుదురా? 

కోరరు. నొపుంగకుని పెండ్లి యాడంయగోరుదురు. కావున వంఠతులవారు కన్యను నూ 
నియశన్సును పెట్టి బయదేవునికవనమును జెద్దినారు, శ్లోకళ్ళ తీయ పాదములో 

12. ఆకర్షణ 13. టంకరణ నున వాలనములు నాలుగు క్రియలు ఇెవ్చంబడీనవి, వంతుల 

వారు అన్ని చెప్పిన నల్ల రియయగునని నమునవాలనములను "రెంటినిచ్యశ్రమే చెప్పినారు, 

14. ఆశెంటినేని కొంచచేని మూలవివచీ త స్వార'స్యము వచ్చునా యనుఖీఠిచే గరి 
మైనవరుసను జేవ్నక' విపరీతముగా చాలని నమనములనుగాం జెప్పినారు, ఆకర్ష ణా 

దుల్మకమమున నిది తాత్సర్యము:._ఎవంయడు ఆకరాంతము ఈధనున్సును ఆకర్షించు 

మూ వానిని శీత వరించును అని యింఠకుముందు వాటించినారు. “కావున నీతేవ్చు 

నులు ఆకర్ణి ఎవవలనీయున్న ది. థనుర్వ్యా పారమందు ముందు ధనున్సును ఎత్తి వరం 

గొనుట్క తర్వాత వంచుట్క తర్వాత టంకారము'చేయట్క అటుతర్వాత. ఆకర్షించుట 
యంగదా వరున, ఆకర్షి ంచుటవణికు వచ్చి నవాండు లేండు 'సరియేగదా టంకారము 

వజై నను సౌధించినవాండు లేడు అంతవజకు శేతంగావన్న పోనీ వంభినవా6 + 
'జేనియ లేండు కదలించినవాంజేలేండు, అని అంత్యకృళ్యచుయిన యాకర్ణ ణము 

“మొదలుకొని ఆద్యకృత్యదుయిన చాలనమునజకును (క్రముము'గాంబెప్పి ఊకను 

/ 



1 ప్రథమాంకోము, ౧.9 > పుట, జా 

సిరులు ఖీకసొ యిన గో; నిమ్ము i నుఖ్యము శేనియు "లేరు, ఓిళాము లేనిడితు wg రగ, ఆకు 

తరు రేనియయ "రై (యని సిర్వీరత సువస్యనిం పి; సాయి, భంతులవారిట్లు gona 

th - సారు, 

| sip 15. వందులవారి సయిుధియేంట్ల యాం వరో 

మము. CT కన ret ఘట gmap యాట అట్టా 1 “ 4 సం పతన 
ba ళ్ Up 

నిథుంండుయోటగు లి జం, Er క హాయిగ ముంం దొకటుంయ గింపెగంగకు, 
0 - if 

(నన నం. “మైల, | ఇ 1 mn న i ne 00% అాట్టను బల. bor XM cart సంఖ న గరప గ్రాం? rng లా 

నర్గలుంగ ఫొమ్యా4 Dorm wrt భమ గవ్యర్లంబులు.”? Walon Maru టై 1 అ "1 

వనియుభది'గాదు,. ఇ గోన నేపరయులు ఫొనంగళు, NEED ముగ Ap, Weep జ్ [స 
ల! సమ్ (1 gE T Da wo A, OE తు అనునది 'తేంయ ఉం న్య] 

సి 
(| జ్ a pre Prt da tafe: శ ఫై uu ల్ 
గరా యు గనం ౨. యు సము CD లఘు HTD, “సూ Hono గసురయు,ి. i గ్ ay | 

WH లటున అనిన DH లన నగు hey mr es 
గి ఇథి ఆల ధ్ శ వసు ఖం షు గ్గ pM ret | 

ba peo Dron hap, WOR rt HAD. MT, D0 Ds 

బు యుగమున ఏటో aE, hpi Cogn. (io 

1 శ ORS ARR Thy Sou | oy) అనుట ౫ iy WEE 

స వ నా. E అ గాలుల టు ర wig సం Moe ‘| నీ , es గ య. (4 agit గ. "లి oe ron OST 

LAT FP Fo A CRT ANE pa iA i | క 35 pro A Arup py pr ap pr 

217 ie 1 ER BE 
DEE లో ME) CD dh On A? Hy WA CTA Ory Wn 

శ Cr) స్ ము నే, 

గ. 

GYM తం WE, ప సట్ తమను లలని ల టై 

మీన్ కలయ సై త విలనట పైట్. జ UU pI 

Cre yi: 

Gu) WD Wy సి oto Wn 
ty] శీ 

| 18] | సన NE సంసల గతి a WOT A CER ph 
గి : 

iyi” వ న క్ లి or టల x 

క. సః ype ARO Tun Hor as Mr 
hr 

తని ig ( స్ట hg yt ట్ర్ యు స ‘nt స న 
సే ళ్ళ “Nt 

సఖ aXe eh hy ఉన్ 

ba rai GM ఖ్ ర య వంకల టి! pest యి: స a wy (1 ముగ్గ (గ్ నంటు P [సస ipo K te సం ws] tam pr నె గ) కోలం 

క | ah Ic స్ ft] సో 

న్యాయము న. సళళ 5 Wy He ae sr Sen 



ళం ఆం(ధథ్ర[పసన్న రాఘవవిమర్శము, 
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" దళుకొ తెడుంబనీడికమి, నయగల్వలతోంటమేటియ్టుం 

గాదు నమీనఖేల నముగన్న నుదన్న యనావలోకమే 
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తడిల్లేషా సౌమద్యురివిశతిరన్యూ విలనలి 

యదివా, f 

వినైవ 'న్వర్షజ్షైూం నభనీ రభాసోన్ను ధశఖరీ 

పరీవ పో “స్ఫురతి నవనీలోత్సలవనన్. 

[విలోక్య సవిస్మయక్] కళ మిన న్మత్స తిజ్ఞూభజ్షైాయ వివరీఠ'స్త ఫ్ప్టీ నై వుణ్య్యవబీఠ 

వాన్విగ్గిః ! | [ఉనర్ని పుణంనిరూవ్య] అయ్ సిదృళ్యాళ్న 9 తారతో శ్రీ! 

తడి'ల్లేా "నేంయం విలసతి వరం సౌధశిఖరే 

నస్యం కస్యాత్చి త్కృ_నకరు చిరా గాత్రలఠిశా 

అపీదం సోనీ లత్ము.వలయవనం మీనతరళం 

వరం తస్యా ఏవ ను 'న్ఫురతి నయనాలోకలలితమ్. 

మూదంమునకు ఆర్థను, 

[ఇచ్చోట 'వూర్యో క్ష వంజ్ఞావాక్య విషయకదోవ. మొకానెకటివక్క కోణము 

మూలమెట్ల ఆం థనాగరము లకు ఇంచుమించుగా 'సముము-గానేయన్న ది. ముఖీ యిటం 

నేను (బదర్శించు దోవములు పాఠభేదదులవే6 గలిగినవిగావు, కావున ఆసమాథాన 

ము నూహించుకొగవలదు.] 

శురుషుండు....-ఏమి! నేను విల్లెక్కి-డుదునను విషయమందును స్రంశయనూ! 

మంబీరకుండు... అవును సంశయమే: గ 
శ్చురు.నావిహయనున నిది యెవడు ఉఊహింవందన. నగనంగా 

మేఘము లేకయే మెజ వుందీ కాంతి డెల్లుచేత. ఆకాశ ప్రదేశమును అలుకుళు బంగరు 



ప్రథమాంకిము ౧.౨ = పుట రాం 

పక rn _ 1 ఎెలుపింటుపుత భు సంహార మై సుటయయ్ "నేసి జా DED సజు శేకయీ (౫ 

కానేుంధు అంటు బీతి ఛమీలయొక్క ఇ స్టో “భ్క-టమైన దునుకులత్" గం సందు" శ్ల 

we సల అతుటుము భళతళలాదు? oes ఆఅనవబను ఊపిాంచిందగును. (చూ కు [టు JS | ) 
ఆ సృర్యవయు సు] ఏమియిది | సాకుటిక్ట స ను భుంగవటుచుటకు (అనూ వి పరీళళ్ళృష్టినై 

పుణ్యమును ప్రకటించు నాయకు | [(చుజిల వక్కులగాం బతికి 041] (5 | 'సూయ్యుముబే 

'మాసనపోలయి! 1. ఇదిమట స్కుంయీయగాడు. దబుటీయేమున మశతుదను నిలయుచున్న 

యొకాసుక లేయొక్క.. మైనం సి (డి వెలుంసనలది మెజియ కున్నది. ఇదియా ఘీల 

షీ కదలు చున్న [న అగా మీలు 'దొంయయు భుంటుటటీ భాస 'దాయిచున్నట్రనబదును 

సు అసంగ్యా "సక తుభ్పనున్బని చాయ మున్న మలో నింటతినట్ల న వికసందును 

గ్న రలువతంవర "గాదు, బుటీయీదుస్క ఆఖలువాటే రంటిచుంచ్కుుల బెళుకు అయ 

చున్నది. [లో టిం ణి] నిశ్చయము గట్ ధమాక స్యా రర్చణు నీసపొసాముకయు 
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రం ఆం(ధ్యవసన్న రాఘవవీమర్శము. ॥ 

'స్ఫురలివై న పాససూరణ వివరము, గ్ర. ఎంచే.__ఎంతయుకొ అని యున్న యిన ధా ॥ 

మజిల ఎంతే అననేల? అట్లుగాదు భేవమున్నది; అది పొటావూరణ మతము, నది 

యఖిశ్రూరణము, వీరి కవనములళీ పొమశ్చూర దీ వి శార్ల ములు (భం డదీవ పిదొబ్బ నం 

ద్వాము విభాననమైనది పి _శ్లళ్భ_ి, జనళసదియంటి, అభివవివిలానములు,] అగి 

గ "ట్రై శాసనం ౦ం WE భభి ౦ఖెసది సప్రైవపొపసయు ఆను తొవున వృ ం Kalen wd ప డ్రోసగ్గములు గాన వో స J 

పగయానుసర్థయు సరికవనభక్కి- నెలీంగిన వాగికై (వశ మావస్టే నమగును, (బత ముస | 
మేచ్ త్స అనన సమునకు క్రియ యుంతదని వెలిస్తువులన్సు అ EI నుగ" 

టు 

చు లి నక్ష : లి fe ము, 7. -కెన dees ర్షయభి పాయ మేద సంది ముగా నుగ 0. 8. irk 
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(పథమాొంకము, ౧.౨ = వుట. రడ 

స్ యతి పూరణము. వంతులవాగికి శభరీ గిభరీ యని యదేమో ఆరణ్యరోదనము గా తోం 

చిగది గావలయును., కానిచో దానిని బూని యిన్ని-శూరణములు పెట్టుకొందురా: 

కాదిది]. “౯కాందగు నబ్బురంబవాబా కాసితేయి దేనికి గాంతయాగనె.కో” 

—ఈపాదమెల్ల నమూ లకము, దీనిని "హెచ్చుగా వేనీకొన్నందులకు త్య_క్షములు;-మే 

నిమూ గాతలలికా 113.లలిక త్య క్షము.మించుతో సౌమ్యము ఇప్పినాండు గాన మూ 

లెకారుండు ఆవశ్యకమని అతికాశబ్ధ్బమును వేనీనాండు, 14. వనీండికమ్మి గ మూ 

కనకరు బరా బంగారువలె (వ కాశమానమైన యనియే మూలము'గాన్సి కమ్మి మూలగ 

తము గాదు. కమ్మి యోన్నమాతౌన లతికోవమా 'స్వార స్యను రాదు. fy మయం 

దు కొమ్ములవలె శకాలుసేతులును, పూగుత్తులవలె పౌలిండ్లును, పల్లవములవాలె "కె 

'మ్మోవియ శేలుదోయియ, నని యిట్టిస్వారన్యము లభించుచున్న ది. కమ్మియన్న ని 

దిరాదు, కల్వలతోయ 15. మూ,-ఈనీ లత్ (వికనీంచుచున్న] త్యక్షము. ఇది నీ 

ధసవిశేసణను గాదు, దీని స్వర స్యమును క 

౯ కాలాోన్టీ లత్కు_వలఏయదళాదై విత నూపాదయ న్లన్,”” 

౪ తవావ్లో క్థిజవసయాన వె శున్యచకితా 

wm నితీయ నే సీకే నియత ముని మేమో శృఖరికాఃి 

ఇయం చ శ్రీ రర్గన్భదవటుక పాటం కువలయం 

| జనోతి పఠత్య్యూసే. నిశి చ విఘటయ్య (వవిశలి, 2 

ఇ. కత్యొద్యభియక్లో క్షము గని మెబుంగవచ్చును, ఉన్మీ లనార్థము నే నేవనీలోత్సల 

' వనమ్మని నవశబ్దముచే దీనివిషయివరశ్లోకముందు కని చెప్పినాండు, 16. మేటి. 

హే. 17. కన్నను--య. 18. మోసపొతిని...పోతిననుటయెట్లు సాధువు ? పోతివి 

గదవే తప్పాలా బాంకించి పోతిజే తప్పాలా *” అను కూచి"పూడిభాగవతమే (వమా 

జణదూ? అంత'నర'ననము"7గా "సుఖాన్వయము గానున్న్య మూలమును వజంఠతులవారు ఎంతవి 

రనముగా నరాగబుగా కఠినముగా రభించినారో కనుండు, 

రావణుడు, _ అటు గాకున్న కాదు తృతిజ్ఞాభంనమున నై యావిగియవండు P 

[-ఈవవ్యము పనికిరాదు. ] 

ము॥ అలడు గ్లాబ్టినినున్న వెన్ను నిదియా నందం ఛు నాభ్యబ్షినికా 

[11] ' జెలుకోందన్ని జవాపికాకములినిం 'జేయస్మ ది 'స్లైారింయయం 

గ 252 కిలిశంకన్నలు మోములం కట న ఖలు 

| -.. ర్మిలిశై తియ్యనివల్యు-నం బలుమజు న్యే లా 9దంగాసీఠండుకా. 

ఆంథీక_ర్త గారికి నిజ నిభృత శబ్దముల యర్థము "తెలియలేదు. 



రారో ఆం (ధ్యసన్న రాఘవవీమర్శము. 

మూ,-- మయి శ్రీరోదన్వన్ని భృతమురజిన్నా ఇినళిసీం 

నిజ క్రీజావాపీజలకములినీం కర్తుమననీ ॥ 

పద భంశాశజ్లీ_ మధురమధురాలాజచతు నై 

శ్చతుర్శికి సై క ర్వ) రనునయవరో భూ దయ నుపీ. 

1. కోరి... కోరినవారెవరు ? వలుకా, నలుమోములవేలుపా గి మూలముం 

బట్టిచూ చిన కోరినబాండు ఏశత్సద్యవ క్త రావణుడు, ఇటు నవ్విషయము దురూ 

నాము, 

న ద్యార్థము;-_- పౌలసము[దములోని విస్టుని పొక్కి-టి తొదమురతీయను తనడి గి 

యాలో తెచ్చి నాటుకొనుటకుం గోరినదై పలుకు [(గరాస్వ్టతి] [విష్ణువు] అజ్జగంచునేమో 
యని సందేహం చినదై. (అన్మూయొక్క._ ] నాలుగు ముఖములనుండి నాన్నేవాముకొలు 

కే [నాసాహోయ్యముకొజుకు] [నన్నుచూడంయగా అవ్వడు (బహు వలుమాటు నన్ను 

మంళనూటల 'వేండుకొని మేలుపొందిగవాయడై యంజడంగా (అట్టి యాబమ్మా నాతి 

బ్లైను భంగించుట కేపాటివాండు? అని అవతారికావాక్యముతో వెనుకటికన్వయయముగ].. 

నురాలార్థము.- పాలనం దములో జాయగియన్న వారియొక్క. పొక్కిటి ఆ 

వమరతీంగను నేను (రావణుండు] ఆతీ త్రీ యమెన [నాయొక్క] ఆటడీష్టియలో నాటు 

కొన నుంకింవంగా, ఈ బక్కా తనకు నివాసభంగము గలుగు నని ప తన నాలుగు 

మోనులతోను అతిమభురవాక్యముల నన్ను బలిమాలుకొన్న వాండాయెను, [(వద్యజ్రం 

శమునకు తెలుధగముదణబము వర్మిభంశము. అట్లును ఇదే యర్ణము . ] 

మూలములో ఆటడిగ్జి య రావణునిదని "సులువుగా విశదమైయున్నది. .'స్వకీ 

యార్థకమైన నిజ శబ్దమునకు బుయిక ర్తుముననీ పదములతోడి సంబంధము వేత మళ్ళం 

బంథమైన యనునర్ధము ఘటిల్లుచున్నది. ఖ్లి, తెలులసవద్యములో ఇట్టి "సంబంధి వధము 

"గా బలుకుశ బ్టమున్నది. కనుక వద్యదులో నిజ యనంగా “'సరశన్వతిదై న యని య 

మేర్ప్చడుచున్నది. మూలములో కోరినవాండు రావణుండని మయిక ర్తుముననీ వదము 

లచే 'నృష్టమైయున్నది. ఇందు (కోరి బలుకు వీశీంవి అనుట చే), వలుకు కోగినదని నష్ట 

చముయియున్నది. శ్రి. వద భంశాశజ్కీ._అనంయగా తనకు నెలవు లేకపోవునని భయ 

" వడుభున్న వా౭డై యని లకర్ధ్యము. "దానిని చక్కగా పాడుచేయట. కుపాయ మేను 

నంగా అంకిలిశంకకొ అనుటయే. శ. వీరు నిభ్ళత శుద్ధా ర్థమెజుంగక ఉన్న యని వానీ 

నారు. ఈ శబ్దమువేత ఈ (గ్రంథములో నే మజిరెండుచోట్ల  తప్పినారు. ౮౨-వ్పు 

టలో “వినుతొరవతి పద్యములో నిభృతమ్ అనుటకు తిన్నంగకా అని (వానీనారు. 

అవిదిళుండనై యని [బాయవలయును. . ౮:3-వశ్తుటలో “ఎవనైికింజే్ప* యను పద్య 



(పథమాంకము, ౧౩ - పుట, రో 

ములగ నిఖ్భతమ్ అనుటకు ఒద్దిక యని (వానీనారు. రవా'స్యమయిన [ఇతరులకు6 

డెలియని] అని బ్రాయవలయను. క్ర. అస్లు వీరికి నిజ నష్టార్ధముకూడం జెలియదు. 

“నిజ” అన్నవా(కాశనే ౧ నాయొక్క” ఆని యశ్ల మని వీరియఖ్మి పాయయము. -ఈత , 

వ్యచేత ఏరు కడుంగడుం చాడుచేనీన వాక్య మొకటి 2 లీ-వవుటలో కలదు, అందు 

నిజునయూదరీకొ అను వదమును తనతోంబుట్టువు అని తెనిగించుటకు నూజుగా 

“నాతోయిట్టువు* అని తెనిగంచి వీరుకల్పించిన రసౌభా సములు ఆవాక్యమువై విను 

ర్భంయందుం గనవచ్చును. ౬.౧-వ పుటలో నిజ జీవితే అనువదము ( గాకుం_దాణ 

(పదు(డైన వీనియయందు * అని పాడుచేయంబడి యన్నది. దాని వూర్చ 'నస్వరూవ 

మును దానితావుననే గనందగును. ఇందు మూలార్థమును దుజిగించుటకును చెజుచు 

టకునుం దోడ్పడినపాద-ూరణములు.-_- గ్ర. న 7. ఏథీ,౦ంవంగు 8. మేలాందం 

గాకా ర. దియానందం'వ్కు 10. చెలువాందక్కా 11. జైన, 12. వల్మజుకా 

13: వల్కు..నకొ--అని ఏకవచనము విరసముగానున్నద్సి వల్కు-లకా gis బజలువాచ 

నమే మేలు, 14, 15. మయి కర్తుమననీ==నేనుకోరంగా $._/కోరంగా అనుటకు “కోరి = 

యన్న తవ్ప్చటుండంగా “నేను” అనక మానుట యొకతవ్వ. 16. నిజవాపీళా.- 

మూ. నైబ్బక్రీడావాపీ ; [క్రీడా శబ్దత్యాగము నీరసము, 117. అవతారికలో ( ఆవిధి ? 
యన్నాండు గావున, వద్యములో తత్స రామర్శలో “ఆతంతుకా ? అనుట మేలు 

లేచా అవతారికలో (-క్కవిధి ” యనియేని మార్పవలయును. 

“కదళీ కదళీ కరభిక కరభ! కరిరాబకర!ః కరిరాజెకరః 

భవన తితయేది బిభ_ర్ది తులా మిద మూరుయుగం న చమూరుద్భ శకి. స 

అని యొకళ్లోకణు ఇటమూలములోనున్నది. 'తెలులస్మవతిలో "లేదు. వంతులవారు క్షడ 

న 6 దెనియగించుట లోకోభకారము గాదు, దీనినిమానుట కై)లాక్యోవశా 

sires: నిది మేమై యండునో | 

౧౩ -వ వుట, 

వురుషుండు,.ఆ | దృష్టియని యేమి ఇెవ్పుచున్నావు? ఓయీ ముస్ట్రియే 

యీాయంబడుమున్నది. [నభంరంభాంబుగం sees శేఖర భంశ పలికు 

గవిషోదంబుగం గాంచుచున్నాండు.] 

[7 క॥ ఓలంశీశావిగళిత | తా 

259 కాలంబుగావునగ్నే ! శూలిదివిల్ల ందుకొబ్లు కూరతమీఆక్ 

వురుషుంశు.. [తనలో] నేనెట్లు వీనిచే నెబుంంబడిరిని ఏ అటు-గాబేని 

ఘుణాక్షర న్యాయా నుసౌరముగ శబ్బ సౌమ్య మీంయది. 



రకు. ఆంధ ప్రసన్న రాఘనవిమర్శము. 

1. ఇచట శెండుమాటులు వురుషుండని ఒడండే వక్ష యుండుటణేత మధ్య 

లో ఇంకొక వ క్ష యండవలయును. అక్లే శీలంశేశా? వద్యము (సందర్భాను'సార 

మున బుంజీరకునిదని స్పష్టము. ఇమ. నీశ్చుతుషుండు మాడురూ వున వచ్చియన్న 

రావణుండు, ఇతండు రావణుండని కథలో నచటివా శెవ్వరు నైజుంగరు. వీనితోం 

బల్కు_చున్న మంజీరకవై తాళికుండును ఎబుంండు. ఈ చ్రురుషుండు [రావణుడు] 

'స్వయయంవరశాలలగో నీతకొజుకు తివునివిల్లు వంవ లేచి వింటికడకు సడమయనవ్వుడు వీని 

తలనున్నమాల్యము జాజి వడిపోయినది. ఆయవశకనమునకు వీండు వింటికడకు6౦ 

బోవుటమాని యచటనే విషజ్షుండ్రై నిలిచి యామాల్యమును చూచుచుండలా |(వీండు 

రావణుండని యెటుంగకయే]) మంజీరకండు. వీనింగూర్చి ఓలంశకేశావద్యమును వలికి 

నాండు, 

“పురుష! ఆక కిముచ్య లే దృష్టి రఫి నన్వయం ముష్టీ రేవ దీయళే. [సం 

రచ్భుం వర్మికమ్యు శేఖర భంశ మభినీయ 'సవిషూదం విళోకయతి], 

మజ్జీరక!.....అయేల జ్కేనవ్విన స్త శేఖారాలోక నేన తే 

స్రమహోా యాతి శ తూర్లం గ్రహా వారకార్తు కమ్, 

వురుషకి. [అక గతమ్] కథ ఫదు'నేనవిదితో న్మీ (విదృశ్య] అభవా ఘుణాత 

రన్యాయాగతం శబ్బ సొద్భశ్య "మేతత్ , 

వచ్యము.--- ల్లి. ఇందు “ఓలంశేగా * అని మంజీరకండు "వురుషుని 'నంచో 

ధింఛినాండు. ఇతండు లంశేశుండని బుంజీరటం జెజుంగండు,. ఇందులకు ఘుణొతుర 

న్యాంయయమని చురుషముండుచేనీన టీకకు వంతులవారికి అర్థము తెలియలేదు. మూలము 

లోను ఈ లజ్కే-శి యను వర్ల సముదాయ మున్నది, లక్ అని ముగియయ 'శూర్వవ 

దమునకు “కేశ శబ్బ యోగముే నిస్పున్నమైనది. అంతియళాని బుడ్ధి'సూర్వకము'గా 

నుంజీరకుండు రావణా అని యర్ధృము'గా లజ్కే.శ అని "సంబోథధింవ లేదు, రావణుం 

డు తన్ను సంబోగ్గించినట్లు బమనీనాండు, మూలఫక్కి--- ౯ అయే + అలం -|- “క్టేశ్ణ 

వి_న న శేఖరాలోక నేన ౫ అని మంజీరకుని వోదము, “ఓయి - మూనుము 4 జొట్టు 

నుండి రాలిన సూదండం గాంచుటన్సు ఆవూవండను చూడకు,” అని యఖి 

(పొయము, [(శేశవి (న నస్తశేఖుర (- ఆలేక నేనగణాసీగనుండిరాలినదండగలవాంయణా, 

అనియహేళ నము], * అయే గ లజ్కీ-శ ౫ విన స్త సశీఖరాలోక నేన అని "రావణుని 

క్థోభము, ౪ ఓయిలంశీశుండా రాలిన శేఖరమును చూచుటణేత *) అని పీచు టి క్వ 

యము, బెయదేనుని వఠిభను చక్క-లయం బరికిం వుండు, తొలుత రావణుం డిట్టుబ 

మన్సీ పీదవ విముర్శించుకొని ౯ అమీ [ ఆలం - జేశ, ల అను మంజీరకఖ్శ్భీదమును 



([పథమూాంకొము, ౧3 oe పుట, రోడ 

గోహాంచి తనవేరు మంజీరకు డు-ధేగింవక వేఉఅమో యుద్దేశిం చి చెప్పంగా అదితగన 

"వేరుగా వరిణమింవలాూా అఆవరిణతి 'నునీ-పురుగు తొలుచున పుడు ఒ-కారము తొలునవ 

లయునని 'సంకల్పించుకొనకపోయినను అది తృనకిరవుగాం దొలుచుకొన్న తొలి 

ఒకారముగా వరిణమించినరీతిగా, నున్నదని, "దానిని ఘుశాత రన్యాయనున్నా౭డు. 

వంతులవారు. -ఈ రావణటీకచేత నేనియయ మూలమునంగల యజ్ఞ ద్వయ మెటుంగ లేక 

మంజీరకుని చేత తద్బుద్ధి పూర్వకము గానే “ఓలంచేశా* యని తవ్వునంచోధన 

జేయింద్కి రావణునిశేత చానిశే 3. భుణాజురన్యాంముని తవ్వుటీక వేయించి 

నారు. సాహిత్య మెచట'సో |! మణుల దివ్వాటీలు వెలిగించుండు. | 

4. మూడాలోకనము-__దుసవంతులవారికి చూడా శేఖరములక 'ఖీదష 
తెలియదు భూడయనలగా జుట్టు, శేఖరమసలా శిరోమాల్యము. చెంటికిని జుట్టనిజే 

యర్థము వేనీకొ నాష్టరో, కెంటికిని శిరోదూల్యమనియే యర్థము చేనికొ న్నారో, తెలియ 

వాక యన్న దిగాని చూజా శేఖర శబ్దములు వ ర్యాయ శబ్బములని (గ్లహిం ఇనా! 

రనుట నీస్టాంతము. మూలములో శేఖ రము వడిపోయినదనియు, దానిని రావాణుంయు 5 

చూచుచు నిలిచిపోయెననియు రావణుని మంజీరకుండు * ఏలకోయి ఆవడిపోయిన 

"శేఖరమును చూభుచున్నావు? * అని హేళనము ఇేనీనాండనియ, రెండు 'తొభులను 

శేఖరశబ్దముతో నే రెండువాక్యములును నిబ్గములై యున్నవి. పంతులవారి తెనుంగు 

ల్ శష్టార్థములు. ఎిఆక్రీంగిన వారికి, Sane రాలినమాల్యమును గాంచుతుం 

డంగా మజీరకుండు వీడిపోయినజొట్టుం గాంచెదవేవుని హేళనము చేయుటను 

విరోధము జేదీవ్యమానము-గా నగకడును. అహః! నకుల. మజుల దివ్వటీలు 

'వలిగం్చుండు ఇంక గార్పకుంథు, 

ర మూర ౦లశీం దులు, ఈ -ట్రు[వోనేంథుం నదలింవండయ్యె భనుఛుం 

జూవంవ 'లేండమ్యెడుకా ౨ [౧౧-వ నుట]. అను భూయలిగారికి తమ్ములు, 

కదాశబ్ద మున్నదికదా ఇంకను చూ యేలకోగి గ్ర. నూలిది.__-ఈ పాదాసూరణ దివ త్త 

ముయొక్క_ ప్రభావము వింటిని అవలంబడవేనీనం దెలియను, *ఖూలిది తమక 

ను విల్లు భూరతమీఆక అందిన కొనవచ్చును. శూరతమీణుక_.ఆమూలకము, వరు 

ద్ధమని శేర్చుటయేన్సి 7. “ శూరుండవై నజా ” అన్న యేలు మంజీరకు నిహా నక్కి... 

SOC చటుతుకమార్పుల'చే దీనిని వద్యముంబే'నై సిద ఆంఫ్రకరణము 

వేయను. 

క॥ ఓలంశేశా రాలిన | చూజామాల్యంబున స్టైమూపద వేలా 

"కాలయుచనుంగావునవే | శూలిశనరా'న సనముల జు భూరుండనై సక, 



లోంా ఆంధ పసన్న రాఘవవిమర్శము, 

పౌయ్యివలచు కట్టియ వచ్చుచున్నది. 

[14] శశ హేలమెయినారిని ంగట్టియెక్కు- వెట్టి; భూలివిలుమేలు మేల నంజాడంబడుదు 

275  నేనుబూనిననిదియెంతనూననడ్డ!। మేమియండెడునీ దారీహితతదుంబు. 
మూ. సావహేలకమునీయ ముదస్య | [క్రీడ మైన వినిబధ్య చ మౌర్వీమ్ 

కస్ట మేవ సారకార్యు క మేత | ద్ద్భశ్యతా మానువ్భ దాం హ్యృదయంచ, 

న్లోతార్ధ్థము,.--- చేను ఛరకునేయక యందముగా ఎల్సి అటానే నారిని 
నట్టి-ఈపహారకార్య కమును శత్రువుల స్యృాదయమును రెంటిని ఆకర్షింవనే ఆకర్షి ంచితిన్రి 

గ ఇదిగో ఘూడంబడుంగాక._-వద్యమున్తు 1. ఎత్తుటలో అందముపోయినది. ల్లి, ముద 

లు ఎత్తుటయే లేకపోయినది. శ్రి. ఇందుశ్తై మేళ్మేలను సౌథువాదము వచ్చినది, శ. ఆక 

రణము హుళిక్కి మైనది, క్ర. అనుబ్భాక్తులు వలాయికులై నారు. గ్ర. వంతులవారు 

ఉద గ్య యనుటప ఎక్కు- వెట్టి అవని యర్థము చేనీకొన్నారు. (ఆక్ =ఎక్కుూ అస్ == 

(తోయుట్క అదియే శెట్టుటృ. ఉదస్య. (న ఎ_తియనియర్థము, ఎక్కు- వెట్టియని 

“గాదు, బొంకులవారు ఈయ పార్థము చేనీకొని తదనుగుణము గా “పద్యమును పాడుచేనీ 

భూలమును దిద్దినట్లు భావించి న్నారు 7. అదెట్లనిన నారికట్టుటయే ఎక్కు-వెట్టు 

టయని యెజుంగక్క ఆరెంథునువెవ్వేదు [కియలనియు అందు ముందు గారికట్టుట్క 

ఓీమ్మట ఎక్కు-వెట్టుటయ ననియు అది మూలములో వివరీతమైనదనియ బమన్లి, 

“గారిని నట్టి యెక్కు_ వెట్టి” అని అపార్థానుగణముగా 8. నూతన (కోమము కలిర్చచుకొ 

న్నారు. ర, మేలుమేలన-_ అమూలకము, దీనికి "నూర్వమున' కన్వంయమా వరమున 

కా? 10. చూడంబడుదుకా ---ద్భృశ్య తామ్ అను (వథదు పురుమైకవచనమునంగల 

యాస్గోట్టుల తికదుకలో దాని ను_శ్తమ'ఫురుమైకవచనము గా |బదుయంబోలుదురు. 

అగీకద్ధముపోయినది. దృశ్య తాంవదమునసకు సారకారుకము, © 'సువ్భాద్ధృదయమును, 

కర్తలు, మూలశొరుండు థనుూన్సు ఎత్రుటయ్సు నారికట్టుటయు ఆకర్షి ంచుటయ ఛ్ 

స్పినాండు. త్రొలిరెండును మూడవ దానికొక, మూండవ దానిని అనలగా ఆకర్షణ 

మును చెప్పినభావ మేమనంగా, ఆకర్షి ంచిగవాని కడకు సీతవచ్చునని 'చాటిం'పుగాని 

నారికట్టినవానికడకు వచ్చునని గాదు (౧౦--వుటలోని “ఆక కర్లంబంగనీడ్చు” ననువ వ్య 

ముంజూడుండు.] గావున జనక విజ్ఞత వణ నిరవాణ "నూచగార్థము. 11. అట్టి 

యా యాకర్షణమును వంతులవారు వదలుట తత్స యోాబి నావరిజ్ఞా న-సూచనార్థము 

గదా. 12. కృష్ట మేన---.అని భూతార్థక్మవయోగము క ర్షణనిశ్చ యబోధకము, తవ్బ్చక 

కర్ణి ంచెదన'ని భావము, తెలుంగుగగది యెక్క_త ? 18. అనువాద దచయకర్ణణదునం 

గా "నేమో. తెలియక' వంకులవారు. దానియబు'నే నూనినారు, శ్మథుపులహృద 

యమును లాగుట యనంగా వారికి దుస్తుము చే గుండెలు (వీలునట్లు చేయట, ఈ శత్రు 



(పథమాంకము, ౧౮ - పుట. రా 

వులగుంజెతోంగాడ ఈధనువును లాగెవను భూడుము ” అన్నమాట యెంత రసనంత 

ముగా మమోవారముగానున్నది | అది లేని యీపద్యము ఆత్త "లేనిబాందియకదా ! 

14. నూలి విలు నారినింగట్టి యను మూండు వదణులకుం దప్ప కడదువద్యమునకు 

మూలములో సంబంధము లేదు. ఎంత రదుణీయధ్వని యిట తెన్టులో ధ్వంనీత 

మైనది! ఈ యాం ధ్రీకరణమేల దావరించినది ! 

౧౮ -వ శృుట, 

1. భారి పౌ. ల్ల ఉరు షా, 3, -ను--జీవగళ్ఞి. 

[10] తే॥ భూరిరోపారు ణావీ శోభోరుభిన్న | భూవిభంగవిఘటితొను |భుకుటియుశేము 
283. కోశనిరు కని సంక -ఘూరబామహు | దండచడంబునరవీర బుండలంబు. 

4. భిన్న భూ ఇందు న్నకారమునకు గురుళ్వము లేదు, ఇట్టింయయగ "రవము "లెలు6 

గులో జఘున్యకవుల్మగంథములం బే-గాని మహాకవుల గంథముల నుండదు. గ్ర, విఘటిత_ 

ఇందలి వి వర్ణము అర్థభంజికమైనపాదపూరణము, మూలమున సుటనమే శేవ్చంబడి 

యున్నది. ఇందు విఘటసమ్యు మూలవిరుద్ధముగద్వా (భూభాంగమేగదా (భుకుటికికార 

ణము, అట్లుండ నదియె తద్విఘటకమునుట 'స్వభావవిరుద్ధముగాచాగిఅయిన ను భయము 

వలద్యు గురిగింబికవి రాజూ స్రీ వతావబు గురిగింజలాగును కొత్త త్తసీళ్ల లాగున, ఎట్రముట్టి 

లాగునను వెలుంంనున్నది ? అని వెస్పిన్మవతొవవర్ష నదుందు, గరిగింజనలుకును గూర్చి 

తలారిచేనీన యావ్నేవమునకు కవి (కొ త్తనీళ్ల ంగలిపినయె జ్ఞ్రమట్టి యాసలు బునుగొట్టు ౨ 

నని చెప్పిన సమాధానము బుస కెక్క_జికిం బోయినది? అగో క్లే భుకుటిము దటి నుక 

రము ఘుటితముందణీ వికారమును కొట్టును, విశేషముగా ఘుటితముని యర్థము చేసీ 

కొనుటకు పద్యమంతచదివి తాత్పర్యము (గ్రహింవవలనీన యాల'స్యమున్నదది. సాంఖ్య 

వాన్యమెణింగిన అంతకుముందే వీని "నూ కొట్టివేయను. 

బూ,._రోపారుణికృ తవిలోచన-కా _సిఫిన్న | భ్రూభజ్ఞి భీమసుటిత భుకుటీవిటజ్బు_న్ 

ఉర్లాతలేలకరవాలలతాకరాళ | దోర్జణ్ణచబణ్బ చరితం నరవీరచ్య కమ్ 

6. త. ఈ (భుకుటీవిటజ్క-మ్--- తెలుళులో లతా విటం కోవణూనములను 
Fa ముందముగానున్నది న, ఉళ్లాతయనుటక కోచనిర్ము క్షయోనుట కళ 

ఉర్లా రార జ దూయంబడిన్సు ఈ ఈ శష్టముచే ఆ పీరులయొక్క- 'స్వకీయమైన సరస 

వ్యాపార "రావణ దండనార్థ కము నూచితమగుచున్న ది, కోథనియ్యు క్త యయనుటలో 

అది యణంగినది. 9. లోల 10. భీవు..-ఏకత్త్యాగము 'సరి'గాదు,.._..ఇవ్బద్యములోని 

(భంశములును పౌదవూరణములును మ్యూతమే పంళులవారివిగాన్సి ఇందలి యక్థోచిథ 

వఫదడంబరము హయ చేవుని వే, 

7 



సం ఆం(ధ(ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము, 

1. అదిది___కటు'నంధి. వ్ల, (పాణఖభూతము. కృ పాక్సృవణము * త్య_క్షము. 

[51] 'ల్రే॥ 'దారతారిద్యిరదకంభతటవిము క్ష | మా _క్రీకను తొరక్రితనభోదుండలరుచి 

288 కాళ'రా నీవ లెనెంెదిగాలునాల | ముననదిది నాదు కై దువుభా-పులార. 

మూ.---నిర్భిన్న వై రికరికమ్భుతటీవిము క్ష 

ము క్తాభల్మవకర తారకి తొమ్బుర శ్రీః 

యః కాళరాతి రివ భాతి రణే శ ఏమ 

శేశేన్భ పా మదు కృ పాకృవణకి కృ పాణకి, 

3 నా _క్తిక__.ముక్తాభల| వకర అన్న స్వారస్య మిందు లేదు. కృ పాక్ళ వణకి == దయా 

దర్శిదము==దయాహీసము==చంవకమానదు'నుమూ మీమ్ము-అనిభావమ్యు, దీనిని మాని'ే 

యటకన్న ఈవద్యమును మాని వేయటమేలు. శీ. రేరేజఓ రోర్కి- ఈమాట లేమిచే 

పద్యము మూర్శిల్లి నది, మిమ్ము చంపకమాన దనుదూటలేమిచే వచ్చినది. గ సు-ాపా, 

° మనీవూనీ చేనీన నేకేడుయబండు, 

శే॥ ఒకండంబెక్క_ండతో నెట్టులో పుదునని 

[13] 'సలువననివగబమూనుముతల తు వెద్ది 

301 జెయమదియొ నర్సు చె_త్రమ'సమరమునను 

బూని్య_నమ రేఖ'చేనిందుంబా ందుగాను, 

మూ._ఏకకి కథం బహుశొరై. “న్సుభమైైః కరోమి 

'సంగ్రగామడమ్బు రమితి త్యజ శే విషాదమ్ 

యమ్మన్య'నే "“నుజయ మృత సహైవ లేన 

ఛేతో నిశేహా నము లే "నము నేఖమైైవ, 

"రే బహుతరై "న్ఫుభమైః ఏకః కథం 'సం_గామదవ్బరం కరోమీలి విషాదం త్యజ। 
అశ యం 'సుజయం మన్య నే తేనైవ సవా సమరేఖయెవ సమే చేతో నిభేహా॥ 

ఓర్చీ మిక్కిలి సుక్కండు వీరులతో ఒక్కండను ఎట్లు యుద్ధాడంబరము సేయ 
కును” అని వగాకు మానుము, మాలో ఎవనిని “సులువుగా జయింవ శక్యునింగాం దలం 

కువో వానితో నే [అముకనితో సే] సమరీతినే [అనంగా ఒకనితో ఒకండుగానే] యుద్ధ 

నుందు మనస్సు ఉం-వుము [పోరుటక ఊంకింపుము]. (వంతులవారిమాలము ల”? 

నుజియమ్ పదము నుజయమ్ అని యచ్చువడినది 

1. పక్క_ండతో.__బముతరై హినుభమైః అనుటకు పాడు, ల్లి, "పక్క-ండతో___ 

వీనుటలో తర ప్ప ) త్యం స్వార'స్యము రాలేదు, 8. రేశబ్బమును అేనిగించమి లోవమే. * 

:0ళుఅవారికి ఉల్తరార్థము అర్థము కా లేదు, క్వ, అతజ=నూలోో వంతులవారి తెలుంగు 
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ఇందు. గ్ర, యమ్=ఎనవనిన్సి పం, తె. ఎద్ది, గ్ర నుజయమ్='సులువుగా జయింవశక్యు 

నిగా వం, తె. 7, పొందుగాను జంయయము, మన్య నేజూవం, తె. తలంతును. 'నదులేఖ 

యైవ=నం, తె. స్రమరేఖణే (8. ఏవ త్య_క్షము, సహ రేజాసమరమునను. తేన్తైవసవా 

జూవానితో నే=ా ఆయొక్క-నితో నే వం.తె. ర్రి, అది (10. ఇట ఏవకారము త్యక్త 

ము తదర్భమును చేతశ్శష్టార్ధముతో చేర్చినారు. చేతజ=చి_త్లమ, (11. చిక్తము- అ 

= త్రమే. నిధేహి=ాకుంవుముు వం. తె. "నూనస్కి_నెనర్పుము .1గ్లి. చె_త్తమ'సబురయము 

నను అనుటచే చిత్తము అ (చిత్తమే: 'గమరమునను అనియే ఖేదమో, లేకు చి_క్ల 

ము-అసభమరమునను అనియే ఛేదమ అనిశం దేవా పెట్టి విద్యార్థులను ఏడ్చి ంవవచ్చు 

ను గదా. 13. "నుజయవదము గూహించుకోలేక నువర్ణ మును దిద్దుకో నేరక యు శ్ర 

రార్భమునైల్ల పాడువేనీనారు. 'సోహిత్యమంట | ఏమో (వకాందకమంట ! 

'నంతోషి.ం్పుండు 'నంతోషించ్చుండు, పీళట | వీకంట | 'సత్సంతోషిం పుండు 

'సతృంతోషింవుండు, 'సద్దశ నాంకురములు! సత్స్రకటీకృతంబులు |e 

చ॥ అమర సరిత్సువర్ణ జలజాం చితభూరిబిసాంకురంబు అలకా 

[8] 'సమదదిగం చితోల్ల నీత సామజ సద్దశ నాంకురంబు లక్షా 

309 (బమదముచేత నేంయయవివరంగను వీయటంచాపచాలఛా 

వమవిదముదీయ బాహులివి బాగుననత్ప )కటీక్ళతంబులౌ. 

నూ...-మస్టాకినీకసకవద్మ బిసాజ్బు_రాణాం 

కించో గదిగ్గ బిల'నద్ద శ నాజ్బు_రాణామ్ 

ఉన్మూలనై రల నునీయత శ్రైశవం మై 

“నేమ్ నిజా ముదు భుజోకి వకటీభవ స్తు. 

పౌద"వూర ణారణ్యము 1. అంభిత___య. ల్లి, భూరి...పా. వ్ర, అంచిత... 

ఆహా! ఏమి! వింత! పాదపూరణములకుంనాడ కఅవువచ్చినది పా, శ్ష, 'సత్ = 

పొదావూరణ జీవాతువు, గ్ర, వరంగన్సు [ఫపదముదము చేత__రెంటనుకటి పా, వరంగను 

యయ. [వమదము...(పౌ. డ్రి చాగుగా-టయ. 7, సత్ -__-ఇన్రీ! ఏమి సాదాసూరణముల 

కటువు ముదురుభున్నది! 8. మణీ వీయట యయీ.-వీరి కింతకన్న శబ్దము దొరకక 

పోయెనా ! ఊరక పీుటగాదు, | వమదముచేత నంట ! వ్రమదము చేత ననీ భవ్చంధారం 

చీయటగాదు వరంగనువీటంంయట |! ఈ ప్రథమాంకములో పీయటణే బాలభావము 

గడ వుటయే గాక 'స_వ్హమాంకములో జడలను పీశటయు నగబడుచున్నది, * ఏనిక 

నున్నలు తొండము । తో నైెజినీంగములజిడలం జెలయవుంటీంకుకా,*” ౧౦౩ = జ వుట, 

ఇట వక్ష రావణుండు స్త్తమాంకమున నక్ష లక్షుణుంథు, ఇట్టి యు_త్తమావనాలయయక 



9 ఆంధ్ర (ప్రసన్న 'రాఘవవిమర్శము. 

(డ్రతిగాయకులకు క (గ్రామ్యా_క్తి తగదు, వంతులవాలరు ( (గామ్యత్వ బుభమో_క్రిషే _ 

అని లక్షణము 'నేర్చుకొనవలయును. వీరిమతమున నీచపాతములకు లకణవిరుద్ధమయి 

నామ్యుము వనికిరాదయు | రావణ లకు ణులకు ఈ గామ్యుము జనికివచ్చు నయ. ఏమి 

గరగవ్యవస! ఇట్టి వండితు లే వ్యవస్థాపకులు. 

(క) నూచురకుండు. [భయముతో] కావునగన్నన్నా నే_న్టకాండు 

[12] కాపాడవలయును. ఓయి ! రక్కనుండణే తన శదురుపడిన మానినీ 

821 న్మెక్కు-చున్చాయడు వెండియ రక్క'సులయొడయం డననేల? 

(ఈ) బుంజీరకుండు... [నవ్వి] చెలీ! వజపేల 9 వీరవారముచే నభినం 

దింవం బడందగినదిగదా, వందిజొతి ? అందువలన భువనై కశూరుంతై న యూీనిశాచర 

చక్రవర్తి మనవంటివారి విషయమున నెట్లు వివరీతవర్తనము గలవాండగును P 

(టు వ॥। కావున నిస్సందియయమున నైితనింగుజిం-చి చెప్పెదను, అవి | 

ఇన్ని తృల లేమనియెన్నంబడుభున్నవిి ఏమనియా? ఒక్క-టింబోచి తక్కినవి నీకి 

యెక్క-డనేని విడవంబడకుండవు ? 

ఈ క చట వాక్యతయములో ట వాక్యమునే విమర్శింప దొరకొంటిని, "దాని 

(కర ణొదికముబోధవడుటై క చ వాక్యములను దాసారిం చితిని, (కృవాశ్యార్థము: ర 

మ్మిఠనూ నన్ను6 గావుము. రక్క_నుంజే మాగనూనుల మెక్కునంటు ఈరకగసులయేం 
డు నన్ను ఏమి చేయసో యని భయప వడుచున్నాను, (వృ వాక్యార్థము భయ 

వడక్సు బునమయు వందులము ఈయన చువోగూరుండ్పు శూరులు వందులను నెంవ 

రు -ఈ రెండువాక్యము ల చేతను నూచురకవై తాళకండు రాభణుంగని భయపడి 

నట్లును మంజీరకవై తాళికుండు భయముతీర్చి నట్లును విశదమయినదిగదా. ఇంకను... 

(ట్ర వాక్యవిమర్శము, 1. ఈకచట వాక్యములు మూండును వంతుల 

ఎారి"క్పు స్తకయులో ఇట సీవిమర్శముందుంబో లె మూండుగా వెవ్వేజుగా [మూండు 

'పేరాలుగ్యా ముధింవంబడీయన్నది. ట వాక్యనునక "శూర్వము వ॥ అనియ ము 

(దితమై యన్నది... ఇది వవనమేే సరియే, దీనికిముందుదియ వచనమేగదా 9 అ 

ట్లుండంగా ఈ చ టలు రెండును ఒకోనిభాపితము లే అయినచో దీనిని చానుండి విదం 

దీనీ వేజబుగా ముదించుట యేల ? దీనికియుందు వ అని వచనచిసన్నా మిడుటయు 

నేలల ఈరెండు కారణములంబట్టి భూడంగా నిది మంజీరకునివాక్యము గాదనియ 
నూశురపనివాక్యమునియు తెలియుచున్నది. నాగరచ్పస్తకమందు ఇది నూవ్చురక 
వాక్యముగా నే (పాకృతము గానే యున్నది. చవ వాక్యము మాత్రము మంజీరకునిది ఆ 
గానే గం స్కకము గానే యున్నది. తదనుసారముగానే భంతులవారి యీ 

శ 



(కథవమూాంకము ౧౪ - పుట. సిపి 

హూంథ్రీకరణములో6 గూడ మంజీరకునిదై స చ వాక్యము తత్సముభూయిస్థమై యు 

మది ఈ ట వాక్యము అచ్చ గా నున్నది. గ్య పాకృతభాషితముల కచ్ళయ సంస్కృ 

నాపి తము లకు తత్సీమమి శంబుగని పీరు -ఈ గ్రంథములో నెకవ్యవస్థ చేనీకొన్నట్ల 

)డుచున్నది],. శాన నిది నూశ్చురకవాక్యను యనుటకు సందియబు వలదు, 

'తులవారు తెనియగించిన తెనుయగుము దణమందును ఇది నూ -వురక వాక్యము గానే యము 

తమైయున్నది. అట్లుండంగా వీరు దీనికిముందు “నూ-పురకుండు'.___ అని [వాయ 

స బదులుగా వ॥ అని (వానీకొనుటయు, శ్రి. దీనిని మంజీరకవాక్యము-గా ముు[దిం 

టయ అయినను నూపురకవాక్యరీతిగా అచ్చులో వాయటయు కనంగా నిట 

ఏ కడుం దికముకలో వడినా రనుట విశదము. అందులకారణ మీనూ-పజురకవాక్య 

న కర్ణము 'తెలియమియ్, భలము ఈతెనుంగవాక్యము కటు రసాభాస మగుట. 

1 కనవచ్చును.. దీనిమూలము "ఛాయ, = 

నూచవురకకి. [(సహార్ణన్] యదీద్భశం తత్కి_మపీమం నిశ్శజో్కో- ఇనాత్యా 

జ్యామి. (ఉవసృత్య] అయే కిమి ఖ్యేతావ్తి ముస్తకా న్యుదున్యా శ్రే ? కిమిలినై 

/ రశీ త్వావరాణి య్మాతవష తాపి న నితీష్య _నే P 

'తెనుంసవాక్యములగి నూవురకుండు మంజీరకనితోనే ఇలికినట్లగవడుచున్న 

రావణుయార్చి * ఇతనిని” అను 'నర్వనామము పెట్టుట అందులకు గదుకముగా ను 

ది... నూశురకండు కొంతమంజీరకునితోను కొంతరావణునితోను వలికినచో ఆవి 

Xమును తేటపడనీయయక ఈతెనులసకవిగారు చెణీచివేనీనారు. శ్ర. వీరికర్మా గ్ధక్యవ 

రాగములు ఆవిభజనను 'లేటపడనీయవు. ఒకవేళ నూ 'పురకోద్దిష్ట శోత యెవరో 

) కే సం దేవామై "రావణమంబీరకోథయ సాధారణముగా వాయటశ్తై కర్మా రక 
సాగబమును వీరు ఆశయించి యందురా ? నాగరలిపి తెలినీ యండిన సీపాడుందె 

యము. దణముముఖము మూడవలనీయే యండదుగదా ఈ వయానలు నుండవుగ 

2. ర్వీ. నిస్సందియముగ___ ఎవరికి 'నంబేవాము ? ఏభునిసంబేహము ? “నిర్భ 

ఘండనై? అనవలయ. మూ, నిశ్శవతో్క భూత్వా. ఇతనిం గ్ర, గుజించి గ్ర. చెప్పె 

ఏ._వీంజేమి ఇప్పినాండు ? ఫీండు (వశ్నలు వేనీనాంజేగాని ఏమియు చెబ్బ'లేదు, 

తని నడిగదను అనవలయునుు మూ, ఇమం (శత్యుమి. ఇంతవజకును నూపుళ 

డు మంజీరకునితో వలికినవాక్యము. ఇంకను గలవాక్య శేషము నూశురకుండు 

'వణు నడిగినవశ్చలు. ఆవహావదమునకు ముందు మూలములో [(ఉవసృళ్య] అని 

నున్నది. రావబుని'సమీపించి యని "దొనియభ్మిపాయము, 7. ఎన్న ్య్బడుమున్నవి 

మోవంబడుమున్నవిీ అనవలయ, మూ, ఉదుభ్యా నే తెనుంగు వణిలో *ఊద్యా 



౫లో. అం(ధ(ప్రసన్న రాభువవివుర్శము. 

నేక ఈన్యా నే” అనివడినది. క్రి. వీమునియా ? -ఈముక్క- రచనాభంగిచేత వన్న , 

యొక్క. ఉత్తరమునకు అవతారికగాసగవడుచున్నది. అట్ట్లవతారిళమయినవాక్యమై 

నయో ఉత్తరము గానుండలేదు. *కావున నిట నిది గాగ్జెన్టుకమ్ [తోంటహర] తర్జిమా 

యనుటకు శంకయేల ? కీిమిలివా=[కిమ్=ాఏమి ఇలి==అని, వా==ఆ] ఏమనియా P 

“విబుని” యనవలనీనది. యాను ఎ త్తివేనీకోవలనీనది. ర. విడువంబడకుండవు----ఈకవి 

గారికి ఇవ్చలుకు -శులకండము లాలుకుచున్నది గావలయున్యు ఇందు “వడకి అను 

చాన నెకవ్యతి రేకము “ఉండవు అనుదాన నెకవ్యతిరేకము నుం గలవు. ఈరెండు 

ను అన్యూన్యక య మొనర్చి వదసముదాయమును వ్యతిరేశార్థ శూన్యము గాం 

'జేయనునగదా ? పైగా విధానమును బలీయముం 'జేయనుగదా $ ఇందువలన ఆవ 

. దసముదొాయమునకు * అవశ్యము విడువంబడును * అని యర్థము నీద్ధించినది. 

అట్టి (క్రీయావదముతో ఆవాక్యము శ్రశ్న మగుట మెట్లు? “విదువంబడునాో అని 

మార్చుకొన్న చో, (వశ్నంగుయగాని,' 'సందర్భ మేమి ? వంతులవారివతము వహించి 

“ఏమనిమమా? యనులఘువాక్యమును మార్చక యంచుకొన్నచో, ఆయవతారికా 

వాక్యముంబట్టి యూడంగా మన మేమి'సమాభానము కల్సించుకోవలనీ యున్నదనం. 

రావణుడు వెవ్పందగిన యు త్రరమును నూురకంజే ఉద్భావించినవాండై 

[ఆయు_త్తరము నే యొసంగ "రావణుం డంగీకరించునేమో కనుంగొనుటడై ] దానినే 

(వశ్నరూవమున6 బలుకమున్నాండు-_-అని కల్పించుకోవలనీ యున్నది. “యా?” 

ను “పీంకి వేని (బడపండి ను పగులలొట్టినచో వాక్యమగును. ఈ ముక్కికమక్కీ... 

గార్జెస్టుకం తెనింగిం'వులో ఈయనన్వితార్థకా పార్థక మూలవిరుగ్గార్థక వ్యాకరణ 

విరుర్గార్థ "కాం థీకరణములో జయ దేవబర్ధార్థమును (గ్రహించుట శ తుమభ్యములో 

అధ్యాన్నము విందు భుజించుటగా నున్నది. దీనిమూలమును నేలానియ్నించెద, 

నూవురకండు. (సవార్షము అశ్లేని, నిర్భయండనై యితని 'నేమేని (వ 

శృ చేసెద. (సమీపీంచ్చి ఓయి ఏల యిన్చి తలకాయలు మోచెదను? ఒకటి నిలువు 

కొని కడవను కోనీవేనీ ఎక్క_డనేని ఏల "పెట్టి వేయయవు ?.- 

'తెనులసము[దణమున ఏఠన్తూలవాక్యములలీ “భూత్వా పయ్యామి అనుటకు 

వ్య అవరాణి యనుటకు అవరాణి చిత్తా, నితీవ్య నే కు విముచ్య న్హే ఉదు 
వ్యా నే కో ఊహ్యా_్లే అని భీదములున్నవి. అందు, ఊవ్యా నే పొర౭చాటు, కడము 

శేదదులవలన అర్థభేదము "లేదు. 

వ్యాకరణ పాండిత్యము, 10. (పోచుటకు కర్త ? 11, నజుకుటకు కర్తP ఈ 

శ్య్యూర్థకములు సనూవక క్రియతో నేశ్శాశంయయములు శావలయంగదా P ఉండను 

ఎ 



(పథమాంకము, ౧౫ - పుట. వ. 

'సమావకకియ, (తక్కినవి దానిక ర్వ అవేనా (పోచినవి P అవేనా నణీకి నవి? “సమా 

'నాాశయంబులం బూర్వకాలంబునం దివర్ణకం బగు” ననునూత్రమును పంతులవా 

రనుభవమునక తెచ్చుకొగమికి ఈ గ్రంథమందు -ఈయొకనిదర్శనమే గాదు. ఏండ్ల తర 

బడి యాంథ్రోహిథ్యాయలంట థి కవితాతత్త్వ్వవిత్తయ ! ఆంధ్రవ్యాకరణ హేండిత్య 

మిట్లున్నది | ఈపాండిళ్యముతో ఆంధ్రభాషా 'సంజీవకలంట |! -కాలమహిము ! 1్లి, ని 

'స్ఫందింయయము,. 

౧ - వ కుట. 

"రావణుండు.._ (సకోధుండును వో! ఓరి పావుయా! అయ రకముగా 

[161 నాదు శిర శ్చేదము డెలువుచు నాయమంగళమును భావింఛుచున్నా వు. 

887 మంజీరకండు.- (విహానీంచి) ఓయిదశకంఠుయణా అయ క్తముగా ము 

. స్తకచ్భేదంబును ముంగళమున ఆెట్లగు P? 

"రావణుండు.___ఓరీయ _క్షమే, ఎట్లన్న; గ 

క॥ ఘనవిద్యాధరవనితా | జనకరవిన్య స్తకుసుముచయయనంకీర్ణ ౦ 

బునగివచరణముననురణ | మునందలగమి అెగుట నాకు మొగిదుంగళ మే. 

1. అయ క్షముగా మూ. అస్థా నే==అస్థానమందు. [“ఉభరోా ర 

. వ్యస్థానే యత్న కి” “అస్థానే భువః నర్గోత్సర్లి (క్రియతే, *అస్థానే కోవ 
ముదా, 

శి. “అం క్షముగా ము_స్తకచ్శేదంబును మంగళము నశెట్లగు ? ..రావణుం 

డు ఏతళ్చూర్వభాపి.తములో /నాయమంగళమును భావించుచున్నానవు” అని యజి 

గియండంగ్భా ఆమాటలో దోషము చూవయలోరినవాంతై వై 'తాళికుండు నిజోద్యమవి 

రుద్ధము7గా (అయ క్షముగా? అని ప్రశ్న వేయట 'సరసముగా లేదు. వై తాక (వ్ర ' 

శు ఇట్లు అర్థము కల్సింతురు -గావలయు:--- అయు_క్షముగా మ _స్తకచ్శేదము అ 

మంగళమునేశే అగును. అందుల శావేవమేమి? అని, ఈయర్థము ఏతద్వాశ్యా 

తరములకు సరివథునేగాని యిది యు త్తరవాక్యములను విరోధించుచున్నది. ఎట్లు 

నగా (యు_క్తమే అని రావణుం డిందులకు ఉత్తరము 'వెప్పెనుగదా, ఏమి యక్ష 

మని యతనియఖి_పాయము P అయు_క్షముగా మ_స్తకబ్భేద దునుంగళమున కగుట 

యుక్తమే యని గదా యతని యభ్శిపాయదు కావలయును ? అందులకు యుక్త 

తానమక్థకదు-గా నతండు చెప్పిన “'ఫఘనవిద్యాభరి త్యాదిపద్యము అమంగళబమును 



నీర్ధాంలింవక మంగళమునే న్లీ eye విరుద్ధముగదా కావున వై వై తొళికబాక్య 

me ఊక్సేశీంవయబడిన యూద్వితీయార్థంబును సరిగాదు. తొలిదియ. సరివడ 

"లేదు, అయ _క్షముగా మసస్త _న్షకొచో దమువలన నమంగళ ముని సవతుల కోవగించి 

నాండుగావును య క్షముగా నైనచో మ_స్తకచ్చేదము ముంగళదునళా యని వైతా 

శికండు ఆశ్నేపించి యంటెన్సు ఆంధ్రీకరణను సరిగాకపోయినను అంధ్రవాక్యముల 
లగ వశ్నో త్రరములకు 'సంగలియేని నీద్ధించును, ఆయాగ్నేవమునకు రావణుండు 

౧ యుక్తముగా మస్తకచ్చేచము మంగళమే యని యు క్తరము చెప్పి 'సమర్గింవవ 

చును తొలిరెండు వశ్నో త్తర భాపితములు సీరనములే మూలవిరీతములే అయి 

నను వరస్పరము 'సంగతవడియ డును. ఆవమార్చుతోయగాడ మూండవభాపీ.తమును, 

శి. “యరక్తమే ఎట్లన్ని అనుదానిని య క్షముగానైన మంగళమే ఎట్లన్న * అని 

మార్చుకొన్నచో అదియ్క ఆరశెంటితో సంగతవడును, ముణీయు రణభందును శివచ 

రణమందును తనతలలు తెగుట యుక్తముగా తెగుట యనియు. వేటుచో తెగుట అ _ 

యుక్తముగా తెగుట యనియు రావణభావముగా నస్వయమె యిీవద్యముగాడ జ 

ఫఘన్యము గానే యయినను కడనుభాషితములతో కొంత "'సంగతవడును. వూర్ణము 

"గా. శంగతవడమి యేల యనంగ్యా చోటులను చెవ్వట సాతొరక్తుగా యు క్షతను 'సబు + 

ర్సి ంచుటగాదు గదా ఆచోటుల తెగుట యు క్షమని మణుల సమర్థన సౌ పేతుముగ దా, 

ఈయూండుభాపషితీములును ఇట్లు పౌడయినందులకు "కారణము --- స్థానశబ్రమునకు 

(వదేశార్థ ము శ్రహింవక యయడార్థము గ్రహించుటయు, ద్వితీ యథాషి. తమందు 4న 

క్షు ఢెట్టుకొనుటయు. ద్వితీయభాపితము లెను ౮సము.ద్రణములో “అయే దశకస్థర క 

ఛమస్థానే మ _స్పకచ్చ్ళేగోపి మజ్ఞళాంయయ భవతః * అని యన్నది. వంతులవారు గ్ర, భవ 

కివదమును తెనిగింవక వదలినారో భవతి యని వార్చుకొన్నారో? భావత!==నీకు, 

భావతి=ాఅగును, వీరు భవతకివదమును తెనింగించి యన్నచో, -ఈద్వితీయవాక్య 

మున నీకుశబ్బ్ద ము నిరర్థ కమై అస్థానేవదము నందలి నకం తవ్పని "నూచించును. అల్లే 

"దొనిమాలమందు భవతకివదము "నూ చించుచున్నది. నాగరను| దణబమున నష్ట "లేదు, 

ఈదోపములు దిద్దుకొనిన -ఈభాపితములు మూలార్థమిచ్చును, 

"రావణుండు,...['స్మక్రోభంబుగ్న,. , ఆస్థానమందు నాదుశిర శ్చేదము 'దెలుక్సును 

నాకముంగళమును భావించుచున్నావు, 

మంజీరకుండు,___. (వివానీంచి].. .స్థైనమందడై .నొచోనూ కము మ స్తకచ్చేదము 

మంగళము నా ఇల్లై 



లో 

sp 

పథమాంకము, ౧౫ - పుట, ఫక్ 

రానవణుండు.'బొ ను, స్థోనబుంటై. న మంగళమునశ్కే బట్ల న 

మూ, విద్యాధర వ్రణయినీకరవల్లవా గ | లీలావిము క్షహానుళువ్రకరావకీక్ణే 

డ్రీశర్ణ )చూడచరణే చ రణే చకాదుం। ఇస్నూపీ మ_స్తకనణో మదు బుజ్జి కోయ. 
తేనులగవద్యములో, ర, 7, 8, పల్లవ్యాగలీలలు పోయినవి ర, 10. |కీచం దచూడలుపో 

యినప్సి 11. అపిశబ్ధ స్వార'స్యము ఫోయినది, గజి. కాదుమ్ [అశామూనువుతొ “కా 

మమ్ ]---దీని సార స్యంబును పోయినద్వి అనంగా, శృంగారము భక్తి విషయ స్వా 

రస్యము -ఈ మూంటిని పంళులవారు ౯ పీకి? పాజవేశీనారు. వీనికి బదులుగా 1గ్ర. ఘన 

14. జన 15. మొగులను _పా'సబంధు యతి పౌ సోభయబంథు యలిమూతబంధు వు లగు 

మువ్వురిని 'సంపాదించినారు. 16. 'గంకీర్ణ మునుటకన్న వ న. wu 

టయే మేలు. సిప్పివద్య'మేగా ? 'సండేవామా P 

-ఈ "సమర్థ నమందు రాశణుండు య క్షతను బాళ్తుగా తల "పెట్టకయే పోయినం 

.దునను ము వ్రకళ్ళేదమునక స్టె స్టాగమునే ఇస్పినందునను “పోర్వభాపిశదులండుగు స్థాన 

మునుగార్చియే చర్చగాని వ _క్షతనుగూర్చి స es ముం బేసిళంకణ 
మువలె తెలియనున్నది. స్ట 

1. నర-హై. 29. కచ్చివాపా.. 4. వ ర లజ్జెకాయయిపా. 

[16] క॥ చురహరగిరిసగంచాలన | వరళ_క్షిసమన్వితములు చాహులుగనావీ 

. తీరక గురుభుజము లజేందచ్చివ | శరాళ మొకండెక్కి_డనైటు నై నై యతుగులజ్జికొ, 

మూరే చన్ద్రభూడాచలచాలనైక | వాతుర్య చిన్తాముణయో భుబా యు" 

శై శేవ భూయిస్టతరై! (ప్రవృత్త | శృాపాధిరోపాయ కథం న లజ్టే.” 
6. “వురహార---- చం దచూడ అన్నంత రంజకము-గాదు, 7, వర ఇది ఏకణా 

శుర్య-విన్తామణంయ!ః అనుటకు 'సమాసమా? రి, గురు ఇది భూయిస్టుత రై! అనుటకు "సరి 

యా?0. తె రేవ ఇందలి ఏవళకారము తెనుంగునం బోయినది. 10, 11. తచ్చివశరా 

'సముకండెక్కి_ డక చ్చిన అననేల ? ఇంకొకరిశరాసమైన' నెక్కడ లజ్జ యుండ 

12. ఒకడు. మూాండుశరాస్రములయినిచో ఎక్కడ లజ్జ కం. p మణీయయ 

13. ఒకండను శూరణము చేత, ఒకవక్షమున్న నికనిచాజబవులతో అన్యుంజెవంటో శరా 

సనమెక్కు... వెట్టింంం గడంగుచున్నట్లు అర్థమగుచున్నది. .ఇంకొకవత్షమున 1 14. బెట్టి 

, గురు బామువులుగలవాండనయ్యు నన్యుంజెనండో గివవొవ మధిరోపించుకుండీ శేశెట్లు 
'నహింతును.అని యర్థము "'న్చురించునున్నది. పాదపూరణ్యవభావ ముగప వడుశున్న దా 

సరం ఎటునై (తును అనుటకు లజ్జింతును అనియే భావము, దానిని. వాచ్యభాంగగా లజ్జ ౯? 

అనిఇివ్షట సొబగు ఇెజుచుటగానున్నది, 16. మణియు నిట రాచనాభాంగతణ ఈవాక్య 



రా ఆంధ్ర ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

ముతో లజ్జకా అనువదను "సుఖముగా అదుకదు.శరాసమెక్కిడ "నెట్టు లజ్జింన్సు అన్న 
"నెంళయ చక్కలానుండున్సు మూ. కథం నలజ్జ. తచ్భినశ రాన "మొకం జెక్కిడ__ 
మూ, ఛాపాధిరోపాయ్య తెసుంసలోని యెక్కువనూటలు మూలములో లేవు, 

. . (వనికిమాలినవాక్యము.] 
నూవురకుండు.._నెచ్చెలీ దిగులాందకునము, ఈరా-చపిండునంటె ల్లీ మెకం 

[1] డెనను తగనివనికిం బూనిన వీనికెదురుగ నిలువణగలవాంతు లేండు,__. 
ీక4 నీతను రావణుండు బలాత్కా..రనుగ బారించునని మంజీరకవై తాళికుండు ది 

గులువడుచుందంగా వానికి నూవురకండు దిగులుతీరు స వాక్యము ఇది. రాచపీండులో 
రావణునిదౌర్భన్యము నాయంగలవాంజెవంజేనియన్నచో . చుంజీరకునికి దిగులుతీజును 
“గాని లేనిచో దిన లెట్లు ఫీజును ? 1, లేయా అనవలయును. 

(వనికిమాలినవాక్యములు.,] | 

? నూశురకుండు._['గవార్టంబుగ] |బతికిలిమి ౨. వేయిచేతులుగల కృతవీర్యు, 
[4] కొఠుకువచ్చెగా ? = 3 
858 మంజీరకుండు-.._[వివానీంచి] ఇన్ఫీ తెలివి లేనివాంయా. పరశురాను కఠోళ 

కో కార భా-రాజల నిమగ్న జైన యక్డును ని ఛు జెట్లు నూచుచుస్నాన ? * 

కృతవీర్యనుతుండు వచ్చెనని నిశ్చయముగా తలంవనిచో నూ స్రురకుండు (లికి 
తిమి (బలికిరి నుని యేల వార్లావేశముతో పలుకును ? వచ్చెనని తలంచినచో బచ్చెనా 
యాని (వశ్చయేలచేయును ? 1. నచ్చె నాయనంనాడదు వచ్చెను అనవలయును, ల్లి, చ 
యివేళులుగల కృతపీర్యుకొడుకు-__ కృతపీర్యుండు 'వేయిచేళులవాండు అని యర్థము 
గుభుస్నది, అతని కొడుకు వేయిచేతులవా౭డని ౦ర్భము గావలయు న్వు వేయి ణజేతులుగ 
అకృతవీర్య-నూనుండు అనవలయును. ని. ఎట్టుచూచుచున్నా వు.__-ఈధిక్యారయు 
_తెలివిశక్కు_నను "నూచించఛుభున్నది. చూచుచున్నానని నూ-్రురకుండు ఇవ్న లేదు 
౫చా, ఎట్టుదూనుచున్నావు అని యూరుంళకార ముట్టుపాసంగను? శీ, పైగా నూ 
రంకడు కా _ర్తవీర్యుండు వచ్చెనా యని వలిశెనేగాని వచె స్ప ననియే. చెప్ప లేదుగదా ఏ 
ఎట్టు మాయచున్నావనుటయు వచె స నాంయనుట తప్సేయనుటక నిదర్శనము, నూను 
రక భాపితమునకు సాగరము దణములో మూలను, 

నూశ్చురకకి._['సవార్ద కొ] బీవితోని। _ేకస్వ (పేతుభ్య్వ। సను నం పాకి 
సవ్నాసగ్రచాహుకి కృళపీర్య చు త్త 9, 

నూవురకండు.... [వార్ష ములో] బదికిలిన్సి చూడు మూడు, అజె వచ్చినాం 
తు వేయిచఛాజబవులవాండు కా _ర్తవీర్యుంయ..__. అని యర్థము, నూశ్పురకభాషిళ 



పథమాంకము, ౧౬ = పుట, . సనా 

మును ఇట్లు తెనిగంచుకొని యన్సచో, ముంజీరక ఛాపీతములో ఎట్లు మూయచు 

న్నావు* అను దూషణ సరిగానే యుండును, ౯ భక్నావథారణా నుజ్జొనునయాను 

_క్రతేనను” అని యమరము. ననుశబ్బమునకు (వచ్చ అవాథారణము, అనుజ్ఞ 
అనునయము, అఆమం[త్రణమును అర్థములు 3 ఇందు వంతులవారు ద్రకృతవిరుద్ణ మైన 

_్రశ్నార్థమును గ్రహించిగారు, అవ భార కార్థమున్లు గ్రహించి యుండీవలనీనదీ, 

౧౬ - వ చుట. 

అనస్వితము, చవుడు, 

[10] క॥ శెలాస్రముకకుంగడు | సారతరం ఖై నధనువుశర్వునిదిది నే 

368 ఫీలంగునుముసముముగకొ | గీలంగావింతుభు జవనికొస్రభలభుగకా: 

1. రలప్రాగ ముహాధాగ్యము,_ ల్లి, శేలకా_మూ లముంబట్టి + శేలంగొని ? 

యని యుండవలయును. అట్లుండమిచే నుత్తరార్థ నునస్వితముగా నున్నది. “శేలం 

శగావింతు ననంగా చేతయగెనియెద నని యర్ణ మేని చానికి, దీనికా [భనువును] అన్ని కర్మ 

యథ్యావార్యమై, ₹ లేక్క “ఇది” కర్మమై భుజివనికా అనుద్వితీంయకు గలి లేకపోవును. 

“కశావింళతు ననుటకు వే నెదనని యర మేని దానికి భుజవని కర్చయసగున్సు కూసుమ'సమ 

ముగకా అను |క్రియావిశేషణబునకు (క్రియ లేకపోనును. ఇది శేలం గుసుముసదు 

“'ముగకొ [కూనుబుగమముకాయగా] అని యొక వివరీతార్థ ము చవవతమున్క నేను 

శబ్దము శేలన్సదమునకు తర్వాత నుండవలయను, శర్వునిదిది యనువజక వాక్య 

ఫా మీ యను తలంశ్చునం జేయ నన్వయము లివి, అట్లుగాక శర్వునిదై న యూథ 

“వును అనియర్ణ ముగా. ఇద్యాదివదములు ద్వితీ యార్థ ము అనువతమున కోను 

మాసనునుగకొ అకు కసుదు'సమను కా౭గానని వివరీతార్థ ము ఛెప్పిన్క 

ఆకన్ను నక "కొంగా ననునర్ధ మున కర్తగా ఇది (శర్వునిధనువ్లు అని ముక క్రథమను 

అభ్యావారించుకొనిన, ఆకన్ను గక శకేలకా అధికరణముగా6 గొనిన, సెక యయన్వయ 

మగును, కావించుటకు వని కర్మ యగును, వంతులవారి యఖ్శిపాయ మిట్టి'దే యగు 

నైడల, “ సైరతరము సీధనువును శర్వునిదానికా అని ద్వితియపాదమును (వాని 

కొని యుండరాదా? పద్యము నిట్లు మార్చిన నన్వయమను కలుగును... 

3 ...నా! శేలం గుసుమునవమముగకా। (గాలం గావింతు భుబివనము సభలము?గకా , 

మూ, శైలాసగతె లగిఖరా దపీ భూరిస్రారం | నిన్సీమసార మధునా భనసురిన్షుషూ క 

ఆలు "పుష్ప సద్భశం కరవల్ల వేన | న్సీతం భుజ ధువువనం 'సభలీకరోమి, 

శెరాగశైల శిఖరముకన్న సారతరంబును మేరలేనిసొారము. గలదియు నగు 

నిందుమాళిధనుస్ఫును ఇదె ఇవ్వుడు నేను వువ్వునుంబో లె నా కరకల్ల వమునం గొని 

వి_కీర్ణమన నాభుజవృషవనమును సఫలము చేనైదను..అని మూలార్థము, 



౬ఒం ఆంధ (ప్రసన్న రాఘననిమర్శము. 

శతెలుయు వద్యములో తి, న్షైలశిఖరము పోయినది. శీ, నిన్సీమసారము పోయి 

నది. క్ర, అధున్యా ఫోయినది. 8. ఇందుషాళికిబదులు, [(చాకాసగం భగవతో వృషభ 

భ్వజభ్య యను ' ఊౌఠాంతరొము ప్రకారము భగవతోవృపభధ్వజన్యప బదులు] _ 
శర్వుండు వడినాండు. 7. ఆలంబనము పోయినది) శేలకా.మూ. కరవల్ల వేసు 

రి. వల్లవము పోయినది. ువ్చుస సద్భశముగా థనువును కరవల్ల వమునం గొని భుజా 

(దుబు వనమును 'సఫలముచే నెద సని మాలములో శ్రుష్చు పల్లవ (దువు వన ఫలము 

లచే "నూచితమయిన చమత్యా_రము తెలుగు6లగో రి, (దుబు 10. వల్లవ  అ్యైనము 

వేత నష్టృమెనది, 

రావణుడు. [వినంబడిమిశేత] ఓయీ! జను నీత రప్పింవంబడ 

869. కన్న దా?.-ఈ వశ్నవాక్యమువలన, నీత వచ్చినదో రాలేదో "రావ 

ణునికి తెలియనట్లు అర్థమగుచున్నది. వచ్చ్నియన్నచో ఇరువదికన్నులు గలవే తెలి 

అమా? శానిచోో వచ్చియ తగకద్భశ్యఘై యుండునని రావణు 'జేల శలంచును ? 

“తప్పింపయిడ కున్న దేమి ఏ” అనవలయును, ఉన్నమాటశే యీయణ్ధమును సాధిం: 

వవచ్చుననుచో ఎంతయ (వయాసవపడక అది శాదు. 

. . వాతాసురుంటు..,.,ఓయిా ఇంత శూరవారవుందు "నవరిబేతధగాసి యయా 

న్ంగాణీ రక్కి. డబడదయ్యెనా ? సల 

[2] . మంజీరకండు, .--ఎక్కిడయిడదయ్యెడు. 

తిల. రావుండు..-[భూడయితమిఖేత్న అందువలన నాదుచందవానమే నీత 
ను రప్పింఛును, 

| ఇందు భుంజీరక్ష వాక్యమునక శూలము ౪ నారోవభీయంచ * అని, దానికై 

ఆరోషింప నశక్యభు అని అర్థము. రావణుడు దానికే ఆరోవీ ంభ ననర్హాము అనీ 

ఇరుక్థ్యము కల్చనచేనీకొని, అందువలన (అరోఫింవం గూఢమగాన] పోయి అందణీని 

నటికి నీతోను wa అని యభి సౌంము గాం బలికినాంటు, | అందువలన అను 

టే ఇంకన్లు నీతను మీరు సీనీకొనిరాలేదు గావున అనియును "రావణుని యభిఫిం 

అమే. 1: నారోవణీయయమ్మ నుటయంటఖి శక్యా ర్ధ్య్యార్థములు AE క్కి-తంఖ తయ 

జ అన్ను లాట్టుచే రాకణెడిఫపోయినవి. చా అానురున్నివశ్న లలి బెక కీ డంబడదయ్యెనా 

“అనయా ఎవ నికిని శక్యము గాక పోయనా యనియీ అభ్మిపాయము.. ఎక్కితంబడె 
ఆయన్న్యయెడల 'స్వయంవరము నిర్వ _త్రమైయే యండునుగదా, -కాధ్ఫన ఎకి గ్రాడంబ 
టినదా లేచా యను వళ్నన అవకాశయేలేదు. కాన బుంబీర కో శ్లరంబును శక 
తావరమే. రావణుడు. నిజాశ కిని . చెభ్బ్ఫకోండు గావున దానికి అక ్యతార్థ్యము 

గల్పించుకొని య క్లరభు. వెప్వటయు న్యాయ్య మే, 

స్ట 



కప్రథమాంకొము ౧౬ - పుట, ఓం 

బీ, “భూతేంబున లజికి లిడంతంబననగు ధాతు వన్మువయు క్షం బు.” బాల, 

(క్రియా, ౧౧౪. బాండు "రాండయ్యెను. +, మేము రాచుయితిమి._- అని యచాజారణ 

ములు, ఏఠళ్ళూ తరీతిని వ్యతిరేకము నకుభూతమూన అగుధాతువు భూతార్ధ్యము అను 

(వయ క్తనుగునుగాని లాజాధికములు కానేరవు. ఎక్కి-డయి డదయ్యెడునంటు ! నలువది 

యేండ్లయాం భవండితుల యాం ఢవ్యాకరణజ్ఞానబము ఎట్లురేలసనున్నదో యరయం 

డు. ఇది రెండవనూబు ఏీరీరప్పుచేయట. ౧౧ - “వుటలో “లేంయయ్యెడుకా ? అని 

తొలినా అయినది. పీకే కొ _త్తవ్యాకరణము శేయవలనీనవారు. 

భాణుండు,.-[వివానీం చి] నీ వీరలకీ విలాస మీటువంటి చేని, వి'ల్లెక్కు... వె 

[2] ట్టకయే నీత మెట్లు రప్పించంబడును.? ఆ! పొల్లు వల్ల దము లాండుపాం 

878 ఉవండు వండు? 
రావభణుండు.. 

ఆ॥ చండచాహుదండచలితహరాచల | కీర్షిశాలిససదుడొరలునాకు ఆ 

చాలపిస్ర సనదృశము బా ణొననము నైెక్కు! వెట్టుకోర్కి-గల్లు నెట్టి దము. 

ఛాబుండు.....ఇది యన _క్రీపర్యాయో్షి ద్ద 

ఇందు ఈ సల వ .రప్పింవంబడును 9౫ ఈఊఈభాగము 'నరిగా నాంథీక్ళృత 

యు గాలేద్యు, [సీపీరలన్మ్మీ విలా*న వం పా టం. సీతను రపస్పింవం 

గల ఏరుంశవేని] 1. విశ్లెక్కు... వెట్టకయే నీతయిట్లు రప్పింబంబథును ఏ) అనుటకు మూటు 

గా విశ్లెన్క_వెట్టియే యేల గీతను రప్పింభవ్కు అనుట భరి. చాని కిబే తాత్సర్య 
మందు శేని, దుర్ధటము, విశ్లెష్క- వెట్టకయే నీతను రప్పింవనేల్స. అనియేని |వానీకొని 

యుండినం నొంతయేలు, ని, ఈ యధివేవమునకం గరలి రావణుండు (ఆ! పొల్లు 

(వల్ల దములాడు పీంథెవండు అని వలికినాండు, ఈ ముక్క. -ఈ అతెలుయలో బాణ 

భఛాపిళము గానే యున్నది. బాణుని ఇంతవజకును రావణుండు చూడలేదు. +నీపీరో 

అన్నీ. . .రప్పించంబడును?ి అను భాషీతము విని అంతట చాణునిం గనుచు "రాన 

ణుంతు (ఆ! పొల్లు? ఇత్యాది వాక్యము వలికినా౭డు. బాణుని రావబణుండు తొలి 

మాజు చూచిన ఘట్టను7గా6 జెవ్పందగినది ఇది తప్ప వేజు దీసి తర్వాత "లేదు, కాన 

నీ లభువాక్యమును రావణభాపీతములో శేర్చియండ వలనీనది. ఇది చాఐభ్తాషి 

తమే అని వాదించువత్సమున  (నీవీర,..రప్పింంబడును్న, తనయధి శే వము నక 

ఉత్తరము "రాకముందే బాణుడు ఇట్లు ఉలికి వలుకుట 'సరిగాదు. చం దవన 

సీతను రప్పించు ననురావణవాక్యమున శే చాణునియిా శేకరింతయేని, ఇది యా చంద 

వాసాదివాక్యమునకు అవ్యవసాతబు గా నుంథందగను. అట్లు లేదు; ఆాఫున నిది 

చాణనాక్యము గాదు, రావణవాక్య మే, వంతులవారి మూూలములగ! నిట్టున్నది. 



౬9 ఆం(భ(పసన్న రాఘవనినుర్శము, 

జా! విస 'స్యలాయది తావ దీద్భశ్ వీరలీలా_-.కథం వావ చాన్లాకమై శ్రా 

సీయతే నీతా._ఆః కోయ చుళీకవాఖాలకః॥ 

వ॥ ఉద్దజ్ఞ చళ్ఞి ముల నద్భుజి జబీబ్జ మజ్జి | హేలాచలాచలసారావలచారుకీ తైః 

కీద్బ గ్యశళ స్తులితహాలమ్భ ణా ణాలకాల్ణ | కోదణ్ణకర్ణ ణకదర్థనంయయానయా మే, 

బా సోంయ బుశ_క్తివర్యాయకి, 

ఇందు 'రెండుచాణభాషీతములకు నడువు రావణభాషిత -మెటనారబ్ధమై నదో ముదిత 

ము-గాలేదు. ఆయచ్చుపొరంచాటును వీరు దిక్షుకొనలేక, అర్థ; సందర్భమును గనలే 

క బాణాలకి అనువదము తర్వాలికు డ్యయగ మే ene. విభణించుకొన్నారు. 

| అర్థసాలక ఆః కోయమ్ మొదలు "రావణవాక్యము 7 తెలియును. నొగదరము[ దణబమున 

సరిగానే యన్నది. వీరు ఆంయీత్షరము లేని నేర్చి యుండారాచా | 

నీవీరలతీ ,-.... భంతులవారి మూలములో నీ లేదు. 

[2] ౧రావణుండు,.ఆ ! ఓరీ ఈ దశాగ్యునిశ కి సంభాభన' యెట్లు ? 

875 _ ఛాణుండు..._[ నవ్వి) ఓయి |! బమువదనత్వము బహు వ్రలాపితకు స్ట 

వు పర్యాకమమునకు బాహుబలమే. 

1. అశ క్టివార్యాయనుని చాణుండన్నందులకు కిని దఠళాన్యుండనై నసాకుం 

గూఢ నీశ_క్రియ్య్మాయని రావణుడు చాణు నధి వేపించువాక్య మిది.దీనికు_త్తరమైన'చాణ 

వాక్యము అశ కిక స్థాసించుచున్నది. ఈ రావణభాషితంపు మూలనాక్యముల్యో వ్య 
అనుటకు బదులు స్య అని అచ్చులో పొరంబాటువతినందున వంతులనారికి ఈ పాటు 

సంభవించినది, అర్థ సంగతి యేల? అంథబఖీవర్ణ స్యాంయమేగదా ావలనీనది, 

రా॥ 6 ఆః కథం దశవదన స్యా'స్య నకి సంభావనా॥ 

దళవదనస్యా వ్యశ క్రి సంభావనా అనియుండవలయును, + ఆ] ఓరీ! ఏమీ ! దశవదనుని 

కియాడ నశక్షి ంయనిలలం వెదవా? * అని తెనిగించవలయును,  నాగరను[ద్రణములో 

వ్యశ్న_క్షి యనియేయన్నది. 

నీ, బహువదనత్వ్టమనుటకు సరిగా బహు బొవబత్వ మే యనుట మేలు, భూ, 

బహుబాబు లైన, లెలులసలిపిలో భుజశాలితైవ అనియన్నది, అదియు భాన్న భళ్య 

య్లాంలోమే. తెనుంగనాక్యము లో ఏసామ్యమును రాలేదు, 

ఛాణుండు., --వలాలబొలనై స్ఫారమా, నొభుదొసారము $ & వక్క_డయదా?. 

శా॥ పాతాళంబున శేగితం టిదివ దొబ్బ ద్వంద్వము గూర్చి 'సం 

Cu] (వీతిక్యయొక్క-_యనెన్ని మాజులటనావే చేకులంచాల్చి య 

886 ధా(లికా నిర్ణ తభారశర్వభణుయందద్దం దళూ కేం దు'గం 

(ప్రీతుం జేయంగనై తికార్డ కిటి దిగ్యోదందము్మే అనక, 



(పథమూాంకము, ౧౬ = పుట, జర్ర 

"ఛాణకికథం వలాలజొలని స్వారో మే భుబసాచః] అతై)వహి! 

.వీతుకి పాచామ్బూజప్రణలిరభసోతి _క్షవ్భాదయకి 

(వయాతః పాతాళం గ కతి కతి వారా గకరవక్ 

నజూనే చావరూనాం థీతివలయ మా'స్లజ్యా సకలం 

| ITE ద్వేలాం భణభలకమాలాం భణివ'తేకి. 

1. “ ఇక్కడ దా ఎ ఏమర్గముగ మిథిలానగరములగినా ఏ అచటనేనా 

పాతాళమున్నది P వద్యములగో నెక యటశబ్బ మున్నది. అ యట యన నెటు? 

పాఠతొళమంచాగి ఇటనే అట్ట అటనే యిటు నని పాతాశయే మిథిల, మిథిలయే పా 

తొళముని, పిల్లి దుంతరములా గి హూలముంబట్టి “ఇక్కడి ననుమవాట ౧వేచేతులకు? 

విశేషణము, ఆెండునుం జేరి * యిీాచవేశేతులందు అనింయడ్ధ మిచ్చు ను. వంతులనారు 

ఆంయన్వయమును (గబాంవలేదని మూలములో లేనిది వధ్యము లో సెక ల్లి యటశబ 

ము దూర్చుటచేళన్సు 3. నాశబ్బ మొకటి చేర్చుటచేతను, విశదమగుభున్నది. శ్మీ. తం 

(డ్రిది--- అది.మీమి P? ఏంయయవయవము ? అది యెక్కడ పెట్టుకోవలయ నో అక్కడ 

అతంజే “పెట్టుకో లేంయా? అదియేనా పాతాళంబునశేగిసది ? మొక్కులు జీనికి 9 శం 

(డిదానికే అని యస్వయదుగుభున్నది. మజీయు దానిని వలునూజు తన వేయికేతు 

లంచాల్పుటణేత నీభ్యాతియయందు . భణివతికి భారము తగ్గి ంచినట్లును . సమన్వయము 

పాడ'వూరణ ది వర్ష వభావముచేత గందరగోళించుభున్నది. కూర్మకిటి దిగ్వేదండము 

ల్యే లధకొ,.కది యమూలకము పాదిసూరణము. క్ర. “ మేులనకా”) అనుటకుమూజు 

గా గ యొక్కంగాకాి అనిన సరసము గానుండును కూ ర్రాదులును మోదునవియే-గాఖు 

న భారావతారణోవకారమున తై యితనికి నముస్క_రింఛిన వని యాస్థమనును. చ 

క్కు_డంగద అనుటకుముందు, ( (బాహువులనుజూా'వుము] ౨' అని వానీకొన్సి అట యో 

నుటకుబదులు లతమకభ్యా'నమైయన్న యయవాదమును వేనీకొన్సి దివదాబ్బ మునకు బదు 

లు చరణాబ్దమును పెట్టుకొని, మేలనకా అనుటకు (యొక్క-లా నని మార్చుకొన్న శో 

పద్యము "ఇంతకన్న మేలగును వంతుల వారిఫక్కి_గా నే యుండును, ఠనీంయదోవ ములు 

కొన్ని తొలంగును. | 

ఈపద్యములో. ముందు 'రాందగినవదదు. (పాయికముగా తర్వాతనే వచ్చుటచే 
_అర్థ్యగ్రవాణమందు వృథా న్లేశము కలుసుభున్నది. ఏగ (యుక్క-6గ-అనుటలో భవా 

.బెదుగా. 8, ఏగ్మియొక్కి-నవ్వుడు అని యర్థమగును అటుపై కొంతదూరము చదివి 

పి ము ట అది గాదనుకొని 7. (ముక్కు_టక వగి యని యర్థము జోనీకొనవలనీయ 

న్నది, (దీనికిందోడు తం డిదానిని అతని పాదములం బెట్టి యనియు. నెక యర్థము 



రో ఆంధ | పసన్న రాఘవవివుర్శము. 

మధ్యలో అసందర్భపజుచుచున్న ది]. మణీయయ 8. (మొక్కుటై యిీాచేచేకులం 

దాల్చినట్లు అస్వయమనసచున్నది, ర. వదాబ్జ ద్వంద్వమున్దాళ్చి యనియు అన్వయ 

ము తొలిందాలి 'న్ఫురించుళున్నది. తాల్చుటకు కర్మయైన ఛాతి ముందే వచ్చియం 

డిన నీదుష్టాన్వయయను లుండవు. 

10. భలులకా నం పీతుకా అనుట సొంచ్పుగా లేదు భణతకా Rr 

ఇంతకన్న కొంతచాగుగనుండును.11. జేయంగనై తి.._మూ. నఅకగవమ్, చేయక 

దము మూలాను సారు గా వ్యతి శేకమేని గక వనికిరాద్కు తుమున్నంత మేని, జేన్లీతి 

నగి మూలార్భము రాదు, వంతులవారు అవి చారితరమ ణీంకము గా వ్యాతిలేకదు గానే 

'యోగంచియందురు. వద్యమిట్టున్న నింతకన్న సుఖముగా నుండునని తలంచెద, 

చాణుండు.. 4 2. | థినియం ద్వే 

నా॥ తాఠాం ఫిద్వికు శేశయా పణమ సోత్క-స్ర్వ్యాంత వద్దుండ్ననై 

పాతాళంబున కేగి యెన్నితడవల్ 'చావోభవా్యాసంబునకా 

ఛాగ్రిం చాల్చి భణీందు నిర్ణ తభరోధ్రాబున్ల 'సృటానూలికా 

న్టీతుకా చీకు నెనర్ప నై లి గటిదిగ్వేదండను చే ౦కునక, 

17-౫ వుట, 

1. మది--య. 
[2] అ Rs | గాంజేనైనేవికలశ'సర[ వ 

888 తిహ్ట వీఠలటీ మ దివ్య సౌథంబులా | నుద్భుజములనుహిను మదినెజుంగవు, 

మూ,.దోహ్టాం న మే విదిఠచా ననీ వీరలశ్వీ 

(పోసాదవిబ్రామభృ తొం పదవీం గరిష్టామ్ 

యే నష్ట శేఖరగిరా కరవల్ల వాజ్కు. 

వర్యజ్లి శాయిని దధుః కలన వలిష్టామ్, 

ఇందు 'చాహువులు మేడ యనియు శె లా'గ్రము తదువరి కలనమనియ భావము, 

ఈ భావమును వదముగనం గనివట్టుట మూలా గ్గబ్ఞనవూర్యకను గా యల్నించిసను 1. 

కష్ట్టృము'గానున్నది, ఈ యర్థమునచ్చు నట్లుగా వద్యము ను ఇట్లన్వయించుకొ నవల 

యును, మ నయవల్ల వశథయయంబు (ను శంద్రమాళిధరము [ను] కలశ'సంవలిష్టు 

గాలం. జనెసో (శేనీకొ నెనూ వీరలతీ మ దివ్య సౌధంబులు [అస] అమద్భుజిముల 

వ. ముది నెటుంగను, ఇట్లు వార్చిన కొకిబికి ఇడకయే అన్వయము కలుగును, 

చంద్రమాళిధరము శయవల్ల వశయంబు6 | గలశ శం వరిజ్థగా భరించ 

నలు వీరలజీ వై బయంతో దుయి యే | మద్చుబిములు చానిమహిముం గనవు, 



ప్రథమాంకము, ౧౭ - పుట, జ 

1. వబ్యపాసము, శ్లీ, ప్రవరత= పా, శ్రి. ఏ__సా, 
బాణుడు, . 

(6) కివధర్శ మెక్కు-వెట్టుట ! యవనితనయ నేను బెండ్లి యాడుటన్తై కా 

898 దుబహుళ దోర్వూ ఫ్రవాబల! [వవరత్యవథితముగంటెలియంబజుచుటకొలు శే. 

4. నేను.---దీని చోటు సరిగాదు. ఇది పద్యము తొలుత నుండవలనీనది. ఇవ్వు 

డున్నతాఖున నిది యవభయోజకము. పద్యముయొక్క._ ర్ర. చప్పందనము మూలముం 

గన్నం దెలియను. కొజశే._._-ఈయవధారణ మృవ్రరోాజకము, 

మూ, తివురమథభనచాపౌరోవణోత్క_ల్థితాథీ 

ర్య మునబినక+వ్సు శ్రీ ) పౌణివద్యగసోయ 
అపి తు బహుళ చాహున్యూవాని రూ న్రసామాలా 

బలవరిణతిెహే వాలా తొల్జి వాడమ్బ'రాయ, 

1 సుయ, గ్లి యాహా: అ 
రానణుండు, ___ 

[2] క॥గివరిశిఖరముబెజుకుట | "నువిదితమ స్మ ద్భుజబలానువరీక&యిదో 

895 శివధనురాగమన క్రియ | (యవనిబికు చయుగళ శేళికాగ_క్టినెయోా, 

నువరీక్ష--ఇది నుపారిజొతమువంటిది, యా-.ఇది తలవిగరు ; బొగనుట 

వాక్యపటిమం జెజుచుట, 

న్ 1. కాగ్టే కారసంధి. ల, అక్సీలదోషము, 

[8] Ve కా | నవకిన్న రగీద్గ చారణఖగాహులలశే6 

898 దివిశుక్కి_థునీధనువుకా | దవువాండు ఉదింటళుత కథయా 

లివి చక్కి. డుకొడాలి వి చి + ఎక్కి_డుకా, క్తూర్చన్టే కారసంధిదోనముు మణీయయ, 

2. లివిచి ఎక్కిడు అను కమమను 'సరి'గాదు ముందు ఎక్కిడుట్స పీమ్మట లినుచుట, 

-ఈకవి |పాస*పూరణము దొరకినయానందములో మునిం” నేగాని, అర్థము వాడు 

టం గనలేక పోయెను, అక్లే తుదను పాదవూరణార్భ వై దొరకిన తన నంతో 
పముందెనే గాని ధవుండుగనుండుటకు అనయ్యా ఉంచుకొనుటకు, అను నీ లార్థము 

నంభావించుటను గనలేకపోయెను. ఈ _శ్లరార్థము నిట్లు మార్పుకోనబయును...._ 

తివిచెడునెక్కిడియావిలు | ళు నానుతం భఇండిలిగాకా, 

మ॥ ఎవంజేన న్యుండుదీని భీదునిదియానిష్వాూ'సమెక్కి.ం-చితా 

[8] నవని ప్రోద్భవాం బెండ్లి యం ల మెథిలికా 
4౮06 జవదూరంగనులంకంజే జే ర్తునువచస్సంతర్నీరం జేయయదుకా 

'సర్టవశం గా నెనరింతు నంతయు మవినంతోష ము ౦గాంపెదకా, 
9 



ఓటుకు ' ఆం థ([పసన్న రాభువవిముర్శము. 

1. దీనికా ఇమ'నము _ఏిన్ఫ విభ _క్టితాదోవబు, దీని ఖీమునిదియానిష్వ్యా'న . 

మును అనియేస్సి *ఇది భీమునిది యానిష్వాసము ? అనియేని, ఉండవలయును. 

ని. ఎక్కించి ఎక్కు-వెట్టింయనుట మేలు. 8 అవన్నిప్రోద్భవం బెండ్లి యాడినను 

నేను మైథిలికా లంకంబేర్తును-_ ఇట 'సర్వనామముచే వరామర్శ చేయనందున అవ 

ని పోద్భవన వేడు మైథిలి వేజ్సు అని భ్రమ యవ్పతిట్లచున్నది, పర్యాయవదో పాదా 

నము చే కథితవదతాదోషువరిహోరము. "గానేరదు, శీ, 'స్వవశ యనగా తనకే తాను 

వశ్యురాలుగాని ఒరులకుం "గాదని యర్ధముగు నే గాని మద్వశ యని యర్థము గానేర 

దు.._మాలములే “రావణునికి వశ్య యాని యన్నది. వంతులవారికి స్వశబ్దము వు 

టీయశ్లజ్ఞార్థక మని యొకభాంతి కలదు, దానిచే వారు అత్యంతొద్భుతముగా పాడు 

జేనీనవద్య మొకటి తృతీయాంకము 3 ౭-వ "జుటలో* మిగుల రూవరులు’” ఇత్యాది కల 

దు, అందు స్వజన మునంగా “మదీయ” లని పాడుచేనీనారు. క్ర, చేర్తును చేయదుకా 

ఒసరింతుకాా "కాంచదకా..--ఇందు తుదిలకారముచే |వకోమము చెడినది ; -కాంతుకా 

అన్న సరిగా నుండును, భంధాన్సునిమి_క్లము  పొందుదుక్' * అన్న 'సరివడును. 
(దీనికాఅనునది అవని ఫోద్భవకు విశేషణ మని మూలము గననివారిని (బ్రమపెట్టుచో 

దూరాన్వంయయదోషము కలుగును. పీరు దీనిని ఇప్వాసమునశే విశేవణముగా [వయో 

గించి రని మాలమందు (చావ మిదం వికృష్య” యనుచో ఇదంగోబ్బ మువలెనే తదర్థక' 

ముగాగే వావముతోనే భటితమై యుండుట -నూచకముగానున్నది, బులి మూల 

ములో సీళ యని తొలుతను జనశేందచు తి) యాని భర్వాతను పరామర్శ కలదని 

జ 

"సమాధానము చెప్పందలంతురో?ి అట పరామర్శ “ఏనా నుని సర్వనామము శీల "నే" 

యంబటియన్నది. చొనిం గనునది. మూలమందు నయామ్మి అనునయామి ఆన 

యామి యని మున్ఫూజును ఏకలకారవురువవచన భరోాగము మమోవార బక 

వును తెలుయగలోని (వ కముభంగముగక అజ్జవెట్టుచున్నది.] మూలముం గనుడు, 

అస్య్యూపీ కోపి యది భావ మిదం వికృష్య 

నీతాకర్యగవానిథిం విదథీత వీరః 

లఅజ_౦ నయయామి చ గిరానునయామి ఛై నాం 

(దా గానయామి చ వశే జనశేన్ట్రపు్తీ 9న, 

తెనుయగులే. 6. ఏరుండు త్య పండు 7. వికర్ణణనమునకు బదులు ఎక్కి..౦ 

చుట. గ చుహాభంతోషదముంగాంపుదకా = ఇది అమూలకము, అంవట వృద్ధవ క్షు 9 

“'ఏథము, నికర్ణ ణముసకు వంధులవారి కిష్టమైన వీయాధాతువును (బయోగింిస యూ | 

లాళ్జము తో (గామ్యుత్వదోష ము వచ్చును, వద్యము నిట్లు భూర్చిన మేలగును. 
"క్ష య 



(శ్రథవమాంకము ౧౮ = పుట, జం 

ఎవం జే నన్యుండు ఏీరుం డుగునిదియాసీవిల్లు కర్ణించి తా 

నవనీ-వు_త్తి )కం జెండ్లింయాడినను నే నత్వ్యూర్థిత బ్ర క్రియీకా 

జివమొన్సంగను లంకం చేర్తు మృదువాశ్చాతుర్యమేపార బు 

జ్ఞవము ల్ఫల్చుదు మద్వశంవదను7గా సౌాగధింతు నామైథిలిక౯ 

వంతులవారు ఈవద్యములో ఇన్ని దోషములు శేయంగలిగిరి, ఇంత దోషోను 

కూలమైనయిచోటనుం గూడ మూలకారుడు ఈదోవములలో నెకటియీనియయ 

వేయ నేరంజాయెనుకదా: వీరిముందజు నాతం జేపాటికవి ! 

౧౮౯ -వ వుట. 

[4] ఆ|| బాణవంచశలినిబజువర చాణుండ | కలదు నాదు శేలఖడ్ల లతిక 

410 _ వంచభాణనీీవు వణువరబాణముల్ | నన్న్చుయగార్చివచ్చు నన్నె లంతుక, 

మూ,----రే బాణ 'ముఖ్బ మయి చాణశతాని వళ్ళు 

నన్వ శ్రీ మే కరతలే కరవాలవల్లీ 

రే వఇఖ్బ బాణ వివృణు త్వమసి సబా ణా 

న్న న్వేతి సా యవలిలోకలలామవల్లీ , 

ఇ తెన్గలో ఖడ్గలరిక, అన్నెలంతుక, అనువదములచే, కరనాలవన్లీ య 

 వతిలోకలలామవన్లీ పదముల స్వారస్యము “రాలేదు. 1. రెంటను నలు గ్థవనూన 

ము చెవ్ఫటచే చాణచాణములకు -ఈవల్లి యు వంచచాణబాణములక అవల్లి య. 

(వతీశారములు గలవని యొక సామ్యుచదు త్కా-రము నిబద్ధమైయున్నది. న గోవా 

ణసౌభాగ్యము ఇవ్చవలనీనదే లేదు. శ్రి, నీళకు వల్ల్యువమా స్వార'న్యంబును అల్బము 

గాదు. శీ తెనుగలో్ యవతిలగికలలాను యను న్రీతొవర్ల నము లు_క్లమైనది, 

రావణుడు, ఆహా | ఎట్లాత్త శ్లాఘనీయం డగుచున్నాండు బంక్షికంఠుండు? 

411 అక్శళ్ణాఘనీయండు__మూ, ఆత్మ నైవ స్లాఘన్రీయ!ః [(తనజేతబూ త్రమే 

శ్ఞాఘనీయంథు]. ఇందు ఏీవకారము ఇతరులచే శ్లాభఘుసీయంటుగాండను, 

సర్థమును తెలువుచున్నది. ఇదియే యిట ప్రథానము'గా వివఖీతము, కానన దీని 

నే తలుశునదై న యేనకారమునే వదలివేయట గరిగాదు. తెనుయగులో భమాసమదు 

వేనీకొనవలనీన కష్టము 'సంభవించినయెడల ఏవార్థకమా తశబ్ద ఘుటితము-గా వోనీకొన 

రాదా? ఆత్మ మా[తక్లాఘనీయండు అనవలనీనది, అగుచున్నా6ండున్సు ఫీనిచేనీ ఆవ! 

ఛమి?ి ఆత్ష్మమ్యాత శ్ఞాఘనీయంతా బం క్తికంభుండు?ి అనిన నీవాక్యము తెలు0గను 



షరా ఆం(ధ(ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

స ఆమా ఇదంందోదరిగొవ్చకొవ్వునరహింవంజొరుదుం దార దా 

[10] నమా ఇురాదన్న కరందమానుమును 'గ్రమా హూ నంబునంజొల్సువీ 

421 "ఆకా యూధుర్యధు రంధరణ్వనిని విన్నాణంబునంబెల్పువౌ 

"రా జంద్వి కముమున్య థు వ్రతీములుకా రంజిల్ల య్ _రింవడుక్. 

మూ, మగైనా ద రికటిలకోములశేశ పాక | ముద్దార దామనుకరగ్దర సంపిబ నః 
పీలా ని నూ ధమధురధ్వనిముద్ది రసా | మది క్షనుంముధుకరా అపికీ రయ గి. 
1. ూమందోదరి. ఈమె యెందణీకి ఉబ్బుడి? ఇది ప్రాభవ సూచకమైన 

బభయనచననముు ఆమ్మ డి నూచకము కాద్భుఅందురా ? అమ్లేని, ఈ యాడు దానిక 

ఢంగల పాఫా బాణము రావణునికి వికమముకడ లేకపోవుట యేమి? బుద్విక్రను మేమి 9 

నూరు గరగ ఆస్మా ద్వి క్రమ దునుండ్సు ఒంటె, మక్తునకు సరిగా నామందోదరి యన్గుం 

డు, అర్లికము భూ. నుండవలయు నేని గర్వ నామమే బుందోదరికి ముందు తీనీవేయండు, 

2. గొబ్బకొాావ్చ్హ్ బునోన్సును వారించినదిగాని కుటిలతా కోదములతొ స్వాారగ్యము 

'పలియక పోొయిింనదిగదా ఏ ఏనికన్న గొవ్నతనమే చిత్తముబారించుటు గ్రామ్య కామ్యు 

నము, 6 న నీల మృదు కుఇ్బీ త్రై కజొ మూర్గజా న్సుఖకరా భృదుం 858” 

యని Ses 1 'స్ర్రలకనునుండు మృుదుకుంధితత్వములను 'జెప్పినాండు' 

గాసి గొళ్పకోనఅయును బెప్బలేదు. 8 శ. పటిల కోదులథ్వముల చేత నుఖానుభవము, 

గాొనై'కీ 'రాణాణంని కన్యకు, దానిచే వి కదుమును "సూచిళముల్కు “కావున కుటి 

అతో కోపుణుతోలూ (వకృతోజయొోగములు, సొవ్చతనము. ఏ బనీవిశేనియ నుండు 

గు. టఉటియిం న గొప్పతనము వనికిరాదా యయనవలదు వనికివచ్చును ; అందముగా 

జీప్పిన గేంగముం -గానుండును, మూ. సాశశబ్దముచే గొవ్చతనము గమ్య మైయున్న ది 

గ్ గొనన i జు జ్ఞకొవ్వన అని యిట్లు గ్రామ్యభంగిగా గొవ్పచన్న్రలు, "పెద్దపీటుందు 

లు ఆని ఇళ వుతం _ ఇఆంసప్యాముగా నున్నది. రహింభకొ. కేమి రహింవననం౭గా యలి 

కటీంంపక". ఉనని యన్వయము. గ్ర. వారు మందారదామ-._నుంచారదామము చే 

గక లాను “న్యబ్వర్ట జయమును సందనవిన పా లిశాజనము ఇవనిభార్యకు ఉఊడిగములు 

సేయు ముందంతీం యను “నూచితమయినవి. ముఖీ యీూణారెందులకు ? -ద వం_క్రిలలి 

pen (ళం క్ర లా మకరందము ఇట్లు వం_క్లిలో వలవతము చేయవచ్చునా? ఊదా 

మును. నలై పతా దక కుటిలకోనులంయను విశేషణముల కే చోటు కల్పించుకొన్న 

"తేలు. Pa మ శ్రర (వయోజనములు కలుగును. గ్ర, ఆమోగత్ ఈ వదమందు 

గ 1 ఇనా ఊెడాజ్ఞానము వీంయుశేగిపోయినది._ ముదథాతువు ఆత్ల'నేవది, ఆమో Horny 
Mh WEE టు “దానికి వర స్మైపదిరూవము రా నేరదు, మ్యుతనంస్కాళదో 

NRE 



(ప్రథమాంకము, ౧౯ = వుట, కొ 

వము. ఇంకవంతులవారు తను తెనుంగు దోషముల నాపేటీంచినవారిని, +. ఆ సూత 

దు నన్హ్పయ్యది గాదు) ఆం ధశబ్బ చింతామణియే నన్నయదిగాద్కు అని మున్ను 

గద్దించినోమ్లే, పాణీనీయమే (వమాణము గాదని నద్దింపవలయు. ఆ విసూదముం జూచె 

దముగాక, 7. సమ్మూ సంబునం బొాల్బ్చు---ఈ 'సన్మూసము ఎవరికో తెలియునా? 

యతీశ్వరులవారికి. రి. విన్నాణంబునళ.--ఎవరిదో యిీవిన్నాణ మయజుంగుదు'రా 1 

ంయతీశ్వరులవారి దే, ర. రంజిల్లక్_.ఎవరో రంజిల్లువా రెజటుంగుదురా ? (శ దుత్సర 

మువాంన్రవరి బ్రాజికాబార్యులవా రే. 10. బెరా=-ఏల యింత ఆశ్చర్యమన6గా, 

నలువురుయశుల శేకధిక చేనీనందులకు. 

౧౯-౫ వుట, 

ఎట్లు వీండు పోయెను..ఎట్లా? నడిచి. మూ. కథ దయం నిర్లతగ, దీని 
422% కది గోకంబర్జు తెలుగు. మన తెలుగులో, ఏమి ! ఏండుపోయినాంజే |! 

[13] ఈ! నాయుపజీవిదియేడు వు | సీయదనన్వి నకయున్న నేనిటనీతొ * 

485 తోయబ నే, తంబలిమిక | జేయకణే కొ నకపోదు'నేయిటు లయ్యెక”, 

1. ఉవజీవిది యేడు-వుకాధిన్ప విభ _క్తితాదోహము,. వష్టీవిశేస ణము లక 

= (గ్రశమవచ్చుట కలదుగాని ఇతరములకు వచ్చుట అరుదు. 'నర్వనామమున కట్లు 

(్రథమవచ్చుట అగవ్యాముగానున్నది.._నేను దుర్చలునిం గొట్టినాండు దుర్చలుని 

"నేను గొట్టినాండ్చు వాండు శత్రువును సంబారించితిని శృతువును వాండు "నంబారిం 

తిని, అని దుర్చలుని నన్న గొట్టినాండ్సు ఆన్మకువును 'సంవారించిణిని, అనుస గ్ల 

మున వరొూూనగములు అభవ్యాములు గావా! 

ఏ. పద్యములో పౌదశ్తూరణములు గుప్పించుకొను కవు లెందంో కలరుగాసి 

పీరివ లె వానిచే నళ్లీలార్థ ములు “వుట్టించువారు అరుదు. శ్రి. ఇందు  జీంయకి*ి యాని 

'పాదపూరణము. దానిని వదలి *బలిమిం జేకొనకపోదునే * యన్న నిర్జోషము, 
“దానిని -బలిమింబేయక ’ యని జంచుటజేత. విశేష మేమనంగా.. తెలులసభావ. 

లో శ్రీని బలిమిచేయట యనంగా బలాత్కారముగా భోగించుట. ఈ యనా 
ర్యార్థము వేంయయక యను పౌదభూరణబు లేపనం గలుగదు, వద్యమునకు యతి 

(పాసములు కుదిరిన భన్యతలో ఇట్టి యా్లీలార్థ్యము గూడ వంతులనారి కగవడమి అచ్చ 

ర్యముగానున్నది. ఇందు పాదూరణములు,-- ల్లీ, దివర్షముు--- గ్ర, ఈ యద 

నక 6. ఇట, 7. తోయజనేతకొ, వేయకు 8. ఇటులు, 9. అయ్యెకా, ఈ పా 
దాపూరణములు పోంగా.. శేషము. - నాయవజీవియేడ్చును వినకయన్న్న నీఠకా 
బలిమిం బేకొనకఫొోదు నే.” ఇన్ని పాదవూరణములు వేనీకొన్నందులకు త్య ్ కక్షములు 

ఏ ముసంగ్యాాలా ' . . 



౭0 అం(ధ్మపసన్న రాఘవవిమర్శము, 

మూ, అనావ్భాత్య జరా త్స్తాం నాన్యతో గన్తు ముత్సే 

న శృణోమి యది [కూర మ్మాక్రన్ణ బునుజీవిన. 

10. ఉళ్సయే-.(ఉత్సపౌంకున్సు, 11. అన్యతః_-(అవలిక్సి  అవలికన 
కుండ చేకొనకపోదునే యనిన గమన మర్భ ముగాకండ చేకాననా యనియే ఒకవవ 

మున అర్ధ్థమగును. అదియే వివశీత్మో, గమునముకూడ వివతీతమో అని సందిగ్ధ 

తాదోపషము. కలుగుచున్నది, అన్యుతః అను వదమునుంగూడ అెనియించియంటడిన 

నీదోవ ముండదు. వంతులవారి మూలములో నాన్యత; అనుటకు నన్వితః అని వడి 

యున్నది. తెలివిగలవారి కిది తవ్న్చని తెలియకమానదు, అందలి ఇతశ్శబ్ద మును అతా 

రకముగా ఇట అని శతెస్టించి పద్యములో 'సుకమూల వడవేనీనారుగాని, ఇటనుండి 

అని తెన్మించి (ఫోదునే * [క్రియకు విశేషణము'గా వేయవలనీనది. అట్లు చేనీన నన 

ముళతస్వు తొలంగును. [అను జీవియొక్క_] మవాత్తరమైన యావదను తప్పించుటనై 

నచో నీతావారణము మాని తాను పోవుట యు భితముగాని 'స్వల్బాయా 'సవరివోరము 

నై నచో యభితము గాదు గావున, ఏడ్పునకు మూలములో 1గ్లి. [కూర మని విశే 

సణమున్నది. ఆ కారతయే ఇతండు న్రీతొబారణముసు నూనివేనీ యనుజీవిరత ణా 

స్థముపోవుటప ఉవవ త్తి గావున దానినే వదలుట పంతులవారి. సౌర్మగవాణవరాంయణ 

వతొకగా నున్నది. 13. ఇటులయ్యెకా అని గొణుగువూరణబు వేనీకొని బుగిం 

చుట పీథిభాగవతములో ఏం శేతూ నేంశేతూనగే ” అని యేడ్చినట్లున్నది. 

486 ఈ వృత్తాంతము నికి విన్నవింతుము__-విన్నవింతము అనవలయును, 

———ా ర కిరిరిలి రి రరర —————— 

'ద్వితీయా౦కము, 

౨౦-వ వుట, 

“ఆనా! సెక్కు_లు చిలుకపిల్లలతోడం గూడుకొనుటవల్లం 'జెల్లుగంటొ 

[2] మనిచాయగలిగిన గటీకతీ గలగములచే చాగమీణీన “వూందోయటంయందు 

488 వాటమైనట్టి యీయునికివట్టు నాయల్ల మును జల్ల జేయ చున్న ది.”.. 

+ మరూ,._....ఆ కోరా అయ బు నేకళుకశాబకానుగబుని కామశ్యామల నారితలతా 

ఏితౌాన మమోర నూరాదురమణీయన్ని వేశః |వదేశః, 

సెక్కు.లు చిలుకపిల్లలు గజీకతీయలగుములం దున్నట్టు వర్ణించుట సొంకుగా 

"లేదు. ఆరామమునకు గణీకలతలా ముఖ్యాంగము $ చిలుకలు శెట్టులంయయందును వల్లి 

కలంయందును పంశ్లకొజుకు చేరుట గణికలోచేరుటకన్న ద్రనీద్ధనము, ఆశరాదుమునకును 



ద్వితీయాంకము, ౨౧ - పుట, జిం 

గజీకకన్న లతావృవుములు (వధానముగదా, 1. గజీకతీయలగముల వేత __ మూ, 

వారితలతొవితొన__-వ'నరువన్నె తీయగల మేలుకట్టు చేత అనవలయును. దీనికి పంతుల 

వారిమాలమున * శాద్వలలతావితాన ) అనియున్నటి, వలవితానములనుబట్టి శాద్వల 

శబ్బముతప్పని గహింవవచ్చును, ఛి. జూందోంటటయందు వాట మైనట్టి యాయునికివట్టు 

మూ. ఆరామరవుణీయ'న్ని వేశః | వచేశక_తో టయొక్క_ మసూవారముయినయని 

కిగలడై న యీో(పదేశము అని యుండవలయును, 

| ౨౧ -వ "వుట. 

[26] తావాను శు. అంతట సంతుష్టుండై నయామునిచే నాభూమీశ్వ రునికి దివ్య 

464 మయిన తాటంకయగళము పారితోపషీకముగా సెనయగంబడియెను. మణి, 

తాటంకద్వంద్వము 'వలుంగొందందగినది. 

క॥ కాననిదిపీరబిననివి ! వీనులకు చితంబటంచు విలనీలునె-రా 

మానికములలోవర్ష్యవి | తొనముతానే తెలిపెడుం దథ్యము గాలకా, 

అందుచేత గౌనల్యకర్ణ ములంయం దునువ౦దగినది యని ఇొప్పంబడియె, రాచ 

_ కొమురు లిరువురిచే ననునరింపంబడుచు గమ్ముని నిజ్మొశబుంబునకుం బగియెను,- 

ఈ భాపితమందు నాక్యవిభాగ శ్లేశము ఎంతగలదో యరయండు. 1. తాటంక 

ద్వంద్వ్వము వెలుంగొందందగినదిదీనికి వక్త యెవండు. ల్లి. తెలిపెడుక..దీనికి కర్మ 

యేది? 3. విలనీలుక--దీనికి కర్త యేది ? 'వర్ణవితానమా? అది తేలువుటకుయగచా 

క్రర్హగి 4. వెలుగొందందగినది.... వెలుంగొందందగినది యగటయా. వీరబిననిపీనుల 

కక వతదుగుటకు కారణము? క్ర. వెలుగొందందగినదన6గా అర్థ మేమి? ఇవ్వడు వెలుయు 

లేచా, వెలుంగొందందగినదానికి వెలుయండునా ? డ్రి, తగినదోతగనిడో తెలియ కుట్లు? 

7, కానక---దీని "సంబంధము 'కూర్వవాక్యమున నెంతవణుకు P వెలు[గొందందగినది 

గానచనా ? 8. పారితోపికముగానె'సంగంబడియెనుగానను వెలుగొందందగినదియు6 

గాననా? 9, ఆమునియొక్క- 'సంతుస్ట్రియు (౫౪ 'సంళుస్టుండై నయాముని చే ౫ ఈవీర 

జననీ శ్రవణా చిత్యమునకుం గారణమేనా ? 10. అటంచుక._ఈ యన్న మాట ఎది 

మొదలు ఎంతవజుకు ఏ 11. విలనీలుక౯___-ఈ 'నమావక' క్రియను విలనీలకా అని తుము 

న్నంతము గానేని, “విలనీలునుకా అని శ త్రంతముగానేని మార్చినచో ఇవ్బద్యముగ నే 

మేని ఇవ్ప్చటింయ'సందర్భము కొంత తీటునా? 

మూూ.త దిదం వీరాగూకర్ణ ని వేశో చిత మి త్య సౌ 

. అ న్లకొన్ఫుర_స్టీ రత్నా నాం వర్గమానై వ శంసతి, 



2.౨ ఆం (థప్రసన్న రాఘవవిమర్శము, 

అట్టియిది వీఠజగనివీనుల న్రుంవందగినదియని దీనియందు | క్రశాశించుచున్న్న 

వర్ణముల [కాంళులు అక్షరముల] మాలికయే చెన్ఫయన్న ది. అని యర్థము. పం 

తులవారు, ల్లి. విలనీలుకా ? అనుట నుర నీ యనుటకు, 13, అ_నః అని న్ఫురంతికి 

విశేషణమున్నది. అ_న్షః అను దాని యర్థము “మూనికములలో ” అను లే విభ క్లిచేత 

అనూ క్షమెనది. కాని శ. అవి కేషణ'సంబంధము నష్ట్రమైపోయినది. విశేవణత కా 

వలయు'నేని మానికములలో విలనీలుచు అనవలయును. 15. అటంచుకా-...ఇది తెలి 

చెడు నను క్రీయతో ఘటితముగావలయును. 16. విలనీలుతో ఘటితమైనది, ఈ భేద 

ములం గనంగా ఈయుడ్థ్భతతావన భాపితమెల్ల, అందును ముఖ్యముగా ఈ శ్లోకము, 

వంతులవారికీ అర్థము గా లేదని నిస్సంజేసాముగా తెలియనగుచున్నది, పాదపూరణ 

ములు. వీరదొననివివీనోలకు-_17. ఇందలి వివరము వీనులకు పరమా 'సన్యాముగా ను 

న్నది.1రి. మణీయ నిట్లు షస్ట్రీవి శేషణదమయిన సర్వ నానుమునకుం (బథమువెట్టుట య 
'సవ్యాము గా నున్నది. ఈ భక్కి-కచ్చే ౯ వాండు మనుష్యుని కిచ్చెను” అగువాక్యమున 
కు ఆమునుష్యునికిఇె నని యయర్థ ముగావలయు, 10.టెరాయని ఇచ్చువాంజే ఆశ్చర్యవ 

డుటకన్న "కుచ్చుకొనువాండు ఆశ్చర్యవడిన చాగుగానుండును. చాతంకగు విశ్వామి 
(శునివాక్యమైన రరావద్యములో ఈయాశ్చర్యము లేకున్న చాగుగానుండును, ్లి0. | 
వర్ణవితొనము మూ. వర్గాల, మూల యనుట చంజాలస్ఫోరకమని దూషింపవలదు, 
మాలయనుట 'వూలగరమువ'లె నెవ్పచున్న యతురభం_క్లి యని 'న్ఫురించంజేయటకు. 
వితానమనుటచే ఆసాబగు పోయినది. ల్ల1ల్లిల్లి, తథ్యము గాంగక ఇది యకఖొస్తూర 
ణము, గొణుగు,. ఇది లేకున్న వటిముగా నుండును. ఇది ౧౯-వ వుటలోేని నా 

యువజీవివద్యముకుదిగుండు ‘ నిటులయ్యెనే * వంటిది, బ్లిర్ర, వెలుంగొందందగినది, 

నూ, దివ్యమ్. శ్లిశ్ష. చెప్పంబడియె....ఎవంబే P 

మనుష్యులకుం జెలియు తెనుయగన' నీ భాపి తమిట్లుంథు ను; 

తావినసుండు.._అంతట 'సంశుష్టుండై యాముని యా భూమీశ్వ్ణరునక దివ్యము 
యిన తాటంకయుగము హెరితోషికయొసంగి -రాజాఈతాటంకయ నము దివ్యపుయి 
నది, ఇది పీరమూతపీనుల నుంవందగినది, ఇట్లని దీనిలో వెలుంగురత్న ములవర్ష మాల 
రీ చెళ్పచున్నది. కాశున దీనిని కొధల్యకర్ణ ములయయం దునువవలనీనదె, అని” చెప్పెను, 

| 'రాచకొమరుల నిరువురిం దోడోొని యామ్మ్యుని నిబ్యొశదుమునకుం. జనియెను. 
25. కానక -మూ. తత్ అది ఇట నవ్యంయయము గాదు హేత్వర్థకము-గాదు కాన 
ల్యకర్ణము లయందు 26. ఉనువంచగినది.__ఉనువవలనీనది అగవలయును, 

భితుండు-_నూల్యవంతునిచే మజీయు శేలయాలకి ంనంబడియె, మూ. కథంచ్చు 
465 నరిదం వృత్తైస్తజాత మాకర్ణితం మూల్యవతా “కుతః “వున రాకర్ణి శం 



ద్వితీయాంకము, ౨౧ = పుట, 23 

. మాల్యవతాో ౩ అని తెనురసము ధణయము, ముణీ -ఈవ్భ త్తాంత మెల్ల మూల్యవంతున్లి శట్లు 

శతెలిథీనది, అని నాగరము[దణమునకు తెనుయ, మళీ మూల్యవంకుని “ట్లు తెలినీనది, 

అని తెనుయగుము దణముగనకు 'తెనుయ. తెలిన్రీనచ్వారిమే (పశ్న విషయమని ఈ|వళ్న్ట 

యొక్క. య _త్రరముచే గవగతముగును. వేగులద్వారా 'తెలినీనదని యు త్తరతాత్ప 

ర్యము. వంతువారికి ఇందు కుతశ్ళజ్ఞార్థ ము తెలియలేదని యేలశబ్దము విశదీకరించు 

కున్నది. కతఓ=ఎవనివలన అని యర్థము, ఇచ్చట ఏల యర్ధ నుతాదు, 

తావానుంయతు. 

[2] తే॥ వార్తకాతుకకరివిద్యపరమవిమల | మజిజాగన్ను తమ్బుగనాభిముహాతగంభ 

467  ముంబువునందై లబిందు వు నట్టు లణలగ| శేచునీమూడు దదముంయంతనీ జగమున, 

అందునుం బలుగుం జ వేంగువార్యడ్ర నియోగిం చినవా౭శు మాల్యవంతుండు,._ 

వద్యభులో పాదకూరణములు 1. వరదు--య. మూలములో విముల యని 

. మా తయేకలదు, వరదువి శేషణ మావశ్యక మేని కేవలవిమలవిద్య (వ'సరింపదా గ్ జంట 

జేవుండు చెప్పినమాట తప్పేనా? బ్ర, మహిత---య. అధిక స్యాధికంభల మ్యని దంచుట 

గానున్నది. జగన్నుత అన్నత-ర్వాత మణుల నుహిత యన చేల? 

శ [2] తావానుంశు:[(సనవార్షంబుగ] ఇవ్వడు చెవ్వు చుదియంతయ 'నతాటంక 

469 ముగు తొటకావనమును.-- 

ఇట స్రావ మేమ నలాా;---విశ్వామి తుండు కొసల్యనై, దశరథునికి ఒకదివ్య 

“ రాటంకయుగళము నిఇ్చెనంయట, దానిని లంశేశునితల్లిశై దొంగిలించి తెన్ను ని తాటకకు 

మాల్యవంతుండు (గావణమా తొమహుండ్సు 'వేసువానిచే గాజ్జె పెట్టి నాండంట, ఈ వక్ష 

తావిసుండు 'ఆకమ్మదోయిని మూల్యవంతుని యాజ్ఞ చే లంకకు లెచ్చుటనై తాటకా 

వనబుకు పోవుచున్నాంయు. ఏీనితోంబలుకుచున్న యాభితువే తొలి: దాటకకు మూ 

ల్యవంతు నాజ్ఞ ౦ గొనిపోయినవారుండు. వీరిరువురు నిట మిథిలానగరమున నెండొ 

రుం గలనీకొని తెలినీకొనిరి. “తాటక తొటంకములు తెచ్చి తనకడ నుందుకొనియన్న 

దొ ?” యని మొదటివేగును రెండవవేగు అడుగుచున్నాండ్పు ఆవశ్చ వాక్య మిది, 

తాటకావనము 'గతొటంకమా 'సవిస్తరము గా జెవ్వము అని వశ్చ, ఇవ్వడు చెవ్పము 

ఇత్యాది వాక్యము అందులకు హాకుంటాట్ భావ. 1. అదియంతయు నని వనమున 

కువిశేషణుమా ఏ ఆయెడల చానినంతయు ననుట మేలు, దానినంతయ ననిన, వనము 

' నంతయు వర్ణ్మించవుదుని యభిపాయయమా ? తాటంకవారణ వృత్తాంతము నని యభఖ్శిపా 

యచమేని ల్లి, కూర్చి” యని తుది ఘటించుండ్పు అదిని ఎ_త్రివేనీకొనుండు 3 అబ్బటికి 

'నరివడును. 

10 



2ళ అంథ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

కావానుండు...తాటకకు చేనిచేళ నంతకచుర్యవవేశము 9---మూ. కేన శునక, 

470 ప్రతిహారాయిత దున్తకచురీ వ్రవేశే తస్యాః? టేనిచేత నసుటకు మూ 

.లములో (వండు [వతీవోరుం ఉయినాండు ? అని యెంత యలంకృత'మై యున్నదో 

కనుయడు, . 

౨౨ వ - వుట, 

వసంకలక్ష్మీయే ౦గవతరించినది. మూ, అవతీళ్లెవ వాస న్లలత్మ్మీ వ'సంతల 

471  త్మీఅవతరువనే అవతరించినది అనయా రా నేవచ్చినద్సి అనలా బు 

తుధర్భము లెల్ల చక్క_ంగా ఆవిర్భవించియన్న వని తాత్పర్యము, మూలములో ఏవ 

కారము అవతీర్షశబ్బముతో ఘటితమైయున్నది. కావున సీయయర్థము కలిగినది. సం 

తులవారి తెనుగులో ఏవకారార్థము వాసంళలక్నీ తో ఘుటితమైయున్నది. ఈ భేదము 

నరయునది, సామౌద్వ'సంళలమ్మ్మీ యని స్వారస్య మందు రేని ఆసామో త్త కథన (క్ర 

రమోబినము లకీ త్వకథనము చేతనే గతార్థమని వచించెదను. వసంతలత్మీయే వచ్చి... 
నదా మణీయొండు వచ్చినదా యను'నం దేవాము నకు అవసోదనవర మీవాక్యనును 

ట గరిగాద్కు అట్టినంచేహమే యనంభావ్యము, బుతు భర్మా విర్భానమందు నందేనా 

ము కటుగవళ్ళును, ఆగందేహాము దర్శనముచేత తీజును బుత్వాగనునము మూసా 

జ్ఞానము వేళనే తెలినియన్నది. కాన ఆం బేవామును తీర్చునదిగా ఉ _కయాదుర్భా 

వమున్లు నీాంలీకరించునది గా ఆరామశోభ యిట్లు వర్థి తమైనది, 

త్ర అేజిజూంటేనెర్యదా వెడు లేంటిబోంట్ల 

[17] . గౌకలీధ్వనియించయి కాలుంాల 

488  దఖీణానిలనిర్ది స్టతత్సదగతి 

నిందువంజులభుంజరియలమి నాడు, 

'మూ.._-ఇవా మధువవధూగాం పీఠమల్లీమధూనాం 

విలసతి కనునీయః కాకలీసం వదాంయః! 

ఇవా నటతి 'నలీలం మారీ వష్ణుళస్య 

(ప్రతివద ముపదిష్టా దథ్సణే నాని లేన, 

= క్షే, ఇక్కడ (ఈవంకు మళ్లివువ్వుయొక్క_ తేనెను (శి, నురను (తాగిన 

తేంటివధూటులయొక్క_ (క్రి. 'నుర్యానువారి _నీ )లయొక్క_) శ. గురువరంపరో 
వదేశముశే నేర్చిన కలానూమ్ము క్ర. గానము ఒప్పారుచున్నది. ఇక్కుడ(ఠవంకు ద 
శతీణదిక్కు-నుండి వీచు (6. 'నేర్చరిమైను గాలి 7. అడుగడుగున ఉవచేశము చేయు 



ద్యితీయాంకము, ౨-౨ -ప్పుటు. 2 

యుండంగా 8. లీలతో వంజొలవృమముయొక్క- 'విగిరిం చిన లేలొద్ము) నాట్యము వేయు 

మన్నది..-అని శ్లోకార్థము, 

ఇందు. 'సం్యబదాయశబ్ద స్వారగ్యము [గురుపరంవరోవదేశో త్రేక్ష]) మధు 
బ్దశ్లేషయ నష్టములు. [మితమధు పానము చేత పాటంయయందు ర_క్రి అతిశయించను]. 

9. చల్లీ'పుష్పో _కిస్వార స్య మేవునంగా మల్లెపువ్వులనెడు రజతవ జొదినిరి | తద 

షకంబుల నని ధ్వనితము, మళల్లెలచే వరివశితములయిన యనియు నర్గమే. (వతిపద 

మ్మనుటచే మంజరీనటి వేనీనంయయడు” ల్ల ముందుగా దానికి అనిలభర తాచార్యుండు 

తెలువుచుండె నని యభిపాయము, అందువలన గాలి యెటు కదలిన మంజరి యటు 

కదలుచుండుట యట్లు ఆచార్యదర్శితనట నానునటనము నకం చోల్చ్బంబడినది, .ఈస్వ్యా 

రగ్యమేమియు వధ్యము లే జేరలేదు. ఇందులకు బదులుగా 10. తేణి 11. తత్ ___అని 

రెిండుయలి"పూరణములు శేరినవి, రెండు ఇవాలలో 19, ఒకయిజా పోయినది, చుంజె 

రికి ఇందు, అని ఇవా వలయునేని -కాకలికిమ్మాత్రము వలదా? 13. కాకలీద్వని._- 

గానము శొవ్పవలనీనచో ధ్వనిమాత్రమును ఛెవ్సట మందము. 14, 15, 16. ఇంవయి 

(గ్రాలుయాల---యలివూరణ. పాదవూరణభూయిష్ట్రము ఇంచుకా అనుటకు, 117. ఎల 

మికొ---సలీలమ్ అనుటకు దుందము. తత్పదగతి___ఇందు -ఈత "కేమో శనైశ్చర 

వతొరముగా నున్నది, ఇది ముంజరికి వరానుర్భయా ? అనిలనునకుం బ-రాదుర్శ 

యాగ బేనిశేని వరామర్శ అనావశ్యకము, (వనీన్ధార్ధకమూా ? అవను, ఏమి (వనీద్ధి 

: యనగా యతి భిషో క పనీద్ధి, EEE 

ఇళ్లు బుకులక్షణ్య హైద ర్భావవర్హనబేత్క “అవతీన్హైన వస న్లలక్సీ కి అనువా' 

cA 

క్యమున తత్ర పతాక వివజీత బునియు ఏవాకాచార్థము అవతరణముతోనే జీర్చ 

వలనీనదిగాని వన ంతలట్మ్మీ తోం చేర్చలనాడదనియ "జేరు టె విర'సమనియు విశదబుయి 

యుండును, ఆగతం ఇట్టితావుల నిదే స్వార'స్యము-గాం భలం చినగంవాద 

ముం గనవచ్చును. 

(వాన! (వవ్ఫ తేన కలముస్ధ కోకిల 'సంలాపినీ వసన్తమాలన్మ్మీః ! తఖాహి్ 

అమీ "పున రుదఇర్బీతా మభురగుషుదిన్టిన్టి రా 

న్సుగన్టి మలయానిలా మదనగర్వచాడిగ్గమాక 

అశోకతరు తా డగక్యణిత-కామిసీ నూ పురా 

దా 'సద్వ్వకు కళ ధూళ-కావటలధూ'న రా వానరాః, 

ఇందు (వ'సన్న రాఘువమందుంచో లె అవతరణ వాక్యంబును 'దొని వంట తళ్సముక్థ్య 

నశ్లోకంబును నున్నవి, వాక్యములో ఏవకారము లవ్న్మీతోనున్నదో(వ్రబృ ఇతోసున్య 



౭౬ ఆంధ్ర (ప్రసన్న రాభువవిమర్శము: 

దో ననుండు, శాకుంతలము పష్థుంకములో కాళిదాను (కథ మువ వనీతో మధుమా 

గి అని ముందుగా ఉజ్థితళప్టమునే (వయోగించుటఖే ఈంయర్థముే 'తెలియంబే 

నీనాండు, 

ఉ॥ చిత్తజరాజశాసనముచేములయాచలమందునుండీయా 

[20] గి త్రముమాయిరౌతుదగుకీ ర్లీతశతై లము దా కభూతలం 

508 బి తజ 7ల్వలోరనురఖీడితచాలనమీరణుండుముక- 
జి త్తజవై రివ్యాళధరుంబేరలణంకునుయోవుందిన్నంగకా. 

మూ,._. మలయోగిఖరా దా లాగ్రం మసోభవశొ సనా 

ద్భువనవలయం చేతుం వాళ్ళ న్వ'స_న్గసమీరణః 

విహితవసతిం శైలాసొగ్రో భుజజ్ఞధరం హారం 

మననీ విమృశ స్ఫీతళ్ళ జే. (యాతి ఛవీరణ!, 

ములయ॥ిఖరము నుండి “నై లా'సమువణకు మదనాష్థ్మె చేత భూలేోకమెల్ల బయిం _ 

కయోరినవాండై వొసంతవాయను కై లా 'సశిఖరంబునం గెవురమున్న కారుని భుజంగ 

ధరుని బునస్ఫుల* తలపోనీకొని భీతిగొన్నవాంతై వయనము సలుపుళున్నాంజని 

తలంచెదను:-అనియ ర్థము, ర 

పాదపూరతారణ్యము. 1. ఆగి త్తహుమాయి రౌశుదసకీగ్షితవై లదుశైలా ' 
'సదునుటకు (పా. ౦5౪. ల్లి. ఇ_శ్తణలీ పా, 3. ఈడిత_య, శ్ష. బాల, మ పా, 

ర. ముకొంాపా. గ్ర, చి త్తజవైరి.. (పా. 

మూలములో 7, శిఖరము గ్ర. అగమును చెప్పబడినవి వై రస్యము కొలు 

“కా? వానిని వంతులవారు త్యజించుట సస్వర స్యముకొటి కా ? బుదిముంతులు లూ 

హంవుండు, ర; చిత్తజ రాజశా గగనము రాజ అమూలము., దీనింజెట్టుటచేత నేమి 

స్వారగ్యమనంయగా ఏతదను సారముగా నమీరణునింయయందు 'నేనావతిత్వమో సామంత 

త్వమో కథసీంయమైయుండంగా దానీనీ మానుట'చేత వద్యము ఇెడిఫోవుట, ఏకబేశవివ 

_ర్రిరూవకను గాం గొనరాచొా యనిన 'సమీరణునివిషయి. ఏదో నిశ్చయముగా. చెలి 

న్గీనచో ఆయత్చ మేని చేయవచ్చును. విషయినిశ్చయము శేదుగదా, 10. భూత 

లంబు--- మూ, భూవలయమ్. వలయళ బ్బము చేత అఖిలముని భి పౌంయము లభిం 

చున్నది. తలశబ్దము'చే నదిరాదు, 11. 'సురభీడితబాలసమీరణుండుజూ'నురభి 

బీతను పొగడయబడిన చాలవాయవు అని సవాజిము-గా నర్థమగుభున్నది, అది మూ 

లానోనుగుణబు., | గురథ్లియొక్క-బోయ్యను అని. మూలను. -ఈడితశబ్బను చేత కలిగిన 

భలమిది, నురభిజే పొగథంబడినది వార్గికవాయు వేనియం భావచ్చును, పొగడు 

(| 



ద్వితీయాంకము, ౨౨౨౨ - పుట. లి 

టమేగచా చెప్పంబడినది, వేటుగంబంధము "కాదుగదా. “అట్టుకానేరదు వసంత ' 

మాసములో వార్షి కవాయ వుండదు తెప్పించుక క్రి విష్ణుళుత్తు )ంతైన నగునుగాక 

మదనునికింగాడ నుండదు,” అని వాదించుకొనీ ఉండదనియే నీద్ధాంతీకరించు 
కొని విసంతవాయువే యని (గ్రహింపవలయును. ఈ (ప్రయాస ఊడితశబ్దము 

లేకున్న గలుగదు. షస్టీసమాస మే న్ఫురింవరాదా యనిన -ఈడితశబ్బనము లేవన్న 

నదియే న్ఫురించును. దో శబ్బముండుటచే, తృతీయా సమాసము వనికిరా దని 

తోంచిననేగాని యది 'స్ఫురింపదు. తోయనిచో చానితోనై (అనలా ఆయసార్థ 

ముతో నే తృ _పియోగును. 12, చాలగమీరణుండు_ ఇందు చాలశబ్బము స పరాెోా 

జనము. [వయోజనంబేదుస్న వాని వంపీన రాజు బుద్ధిహీనుండనియ, వానింబొగ 

డిన వాసంతుండు అబజ్జి దుష్టా న్యతర 'సౌమంకుండనియు, కావున ఆశబ్బముచే పద్యము 

నకు కడుంజెజుకు కలదు. 13. ముకదీని సార స్యమేమన ముందుగా వండు 

వారునిమీందికి పోవుకున్నాంతుు అతని భుజగము ల పాలుగాక వచె నేని మకిలనమ్చు 

నణుడు [అనంగా చులయమారుతముగాదు దథీణమారుతము గాదు వనంతమూరు 

తము-గాద్రు ఉత్తరశుగాల్ని కడము భూవలయమును గెలువంయల్ని ంచున్సు అనంలగా 

_ సారాంశము దథీణవుగాలి కొట్టుదున్నంతకాలము భూవలంయీములో నుదసోద్దీనన 

'చులేదు, అది మబూజీననేగాని కలుగదు వాసంతములో మురుకేశికి కజువు.....అన్రి 

స్వారస్యము. ఇది పనికిరాదని అెలినీకొన్న తర్వాత ముకా అనలా ఎదుట నని 

యర్థము చేనికోవలయు నని తోయను.  'సమీవమునందున్న దానికి ఎదుట ననుట 

నరసబుగాని ములయాదినుంటి వెడలినచానికి మలయ్మాది కడనే ఎదుట ననుట 

నరసముగాదు, చేరగ ననియండుటచే |ప్రదేశవాచకముగా ముకెశబ్బ మగానశ్యక 

మయి "కాలవీశేషణముగానే యన్వయించి ఉక్తాఃగర్భ వరంపరను దుర్చివారమొన 

ర్పుచున్పృది. ఈ వదము లేకున్న నెంతచాగుగా నుండును! ]శ్నీ కర్ర. మననీ విన్ఫు 

గజ్లా._..అన్లు పదములను డెనింగించిన చక్కంగా నుండును. ఆగి త్రహుమాయి 

రౌతు అని యయంతయాడంబరము7గా ముందు పేర్కొని యండుటచే చి త్రజవైరి వ్యాళ 

ధరు ననుచోట, 16. 'నర్వ నామముతో వరామర్శించుట అవశ్యము అటు వేయ 

నందున ఆ రౌతు వేజు బిత్తబవైరి వేటిని భమజనకముగా నేర్పడును. 17. చిల్ల 

జవై.8-_. సమీరణము భయవడుటకు వ్యాశధరత్వ మే చాలినకారణము చి త్తబివైరి 

_ త్వముం గూడంజేన్నట అధిక స్యాధికంభలమ్మ ని దంచుట, చిత్తబవై రిగావున అతంతే 

చంపును, ఇది వాయవుగాన భుజింగములు భటీంచివేయను, అని స్వారగ్య మందు 

రా? ఆవతషమున రెండవగాని స్వ్యారస్యమును మొదటిది తెణలీపీనదని యెజుంగునది,: 

"గెలువ దరలినవాండు వై రికి జంకి మెల్ల గాం బోయెనని వర్హనయా? వైరిలేనిచో 



os ఆంధ ప్రసన్స రాఘవవిమర్శము. 

జయించును గాంోలును. జై త్రునికి వైరి తవ్పండు. శృతుమ్నాతునితోనై నో బలా 

బలములు నూడవచ్చును.. గాలి పాములకు భోజనము, ఆస్వభావము తప్పింఛుకొన 
é 

శక్యము గాదు. ఆయనవలన అంతభయమేని ఆయనచెంత పీణచుం బోవునవ్వుడు 
[ఆజ్జు అభివిధ్యర్థకము], ఆయనతో బోరకన్నం జొలున్సు అనంగా ఆయనకు 

స్ 
లే మదనతొపము శుట్టి ంవక మిన్నకన్నం జూలును. అపాముల'సోటి 'నెట్టుకట్టవాచ్చు నున 

18, 19, 20. ఇలానే విహితవసతిమ్----నివనీంచియస్న్ప ఏతత్త్యాగము 'నరిగాదు, 

రాతువగు.. అను చానియందలి తచ్చబ్బ ముచేత తదీయత తెలియ నేగాని తన్నివా 
నత వాచ్యము గాదు. ఉవవ_త్త్యంతర్భ్యూతము గాన వాచ్యభంగిగానే వెవ్చుట మం 

శయ నోర్భములు, ఇందొకటియ నిట పనికిరాదు. దీనితర్వాతిపద్యము లగ మస్టమ్మ 
న్లమ్మనుటక ఖిన్నతిన్నం నని వీరివయోగమున్న ది. . ఇటనుంగూడ చుందఠయీ 
యోర్థ మేని, ఇటునటంగూడ రెంటను దుష్ట పయోాగమే మందఖ (నీద్ధార్థనుగాదు, 

౨౩3 -వ వుట, 

మ॥ (వలిమార్మ ౦బుస'సల్ల తావరళ నూవళర్ణ ౦బు 'పుప్పాఘబు 
[18] * త్మ తమా ధ్వీకోర స ంబు వర్ణ ముగంబర్వింవంగయిరాజింపంగాల 
526 జితురాళి వమదా"నుగీతవరమా స్తకంబునాజింకనై 

కి-తగం దిమ్మ రుందిన్న తిన్న యనుబూన్కి.౧బూవడిం గాడ్ని అజ్ఞా, 
పాద'వూరణారణ్యము మూలము లేని వథివథిక్తి (పలిమార్ల మని కుదిరిసది గాను ఆదిలోనే వథివథినిబో ఆ (వతిమార్జ ముం బెట్టితిమి. ఇంక త్యపాళకు మూడు (పౌసపూరణములు 'సంపాదింపలేదూ ? 1, ఉక్కృత ల్లి, చకుల 3, తనకా 4. సత్, --జీవగజ్ఞ . క్ర. వర్థంబు--య, డ్రి. వర్వింపంగ__యయ, 7. గు_.కెండ నాజీవగజ్ఞ . రీ. వరమ-_హే. రి, నౌొ-_ఇందలి నువర్ణము కొళరుం గట్టి. 10. పూ నిక. 11. ఇలకొ.__పా. 

మూ.---వథివథి లకాలేలాశ్రీలిక పవన్ల భుకీకరం 
కూనుమనికరం వర్ష _స్టీభిః సవార్ద మి వార్చితః 
మధుకరవభూగీ తాళ క్షం కురజ్ఞక మాస్ట్ తః 
(వనరతి వానే మస్జం మన్గం వస న్షసమీరణ, 

12. లతావరతే నూవర్ణ ౦బు.. మూ, లతాలాలా క్రీ ఇక లోోలాళు అనుట దర్శనీయల్లై న వొసంతొసమీరునిసొబగు గాంచంగా.. వాంకి కన్నులు శ్రంగార లద్జ టయ క్షచాంచల్యమును పొందినవని భావము. అది ఎంళ కృశాంగు అన్నను 



-ద్వితీయాంకము, ౨కి - పుట, లా 

రాదు ఎంత స్థూలకాయ అన్నను రాదు. తన్నుయాచి శృంగారలజ్ఞా కచుసీయ 

లైన యాలతాతరుణులయొప్పిదమును. తం గాంచుళు విలంబితగదునుయాయెనని 
నూంద్య'స సమర్ధ నవరము, వరతనువు లనుటచే ఇతనీ సోయనము -నున్నమైగది. కాగ 

వంతులవారి Se యథావిథిగా మూలముం చాడుచేయుట మైనది. 

13. వర్ష బు వర్ణ ము సీసమును చల్లి నదనుటచే ఒక్కొ_క్క_తెయ ఢఘ 

ము చల్లెనని నిశ్చయము గాదు, ఒక్కొ_క్క-తెయు నికరము చల్లె నగవలయు. 

ce మరుత్చ్స ) య క్షాశ్చ మరుత్సఖాభం తమర్చ క మారాదభివ_ర్తమానమ్ 

అవాకిర న్బాలలతాః (విసూనై. రావారలా జై. రివ పౌరకన్యాకి 

ఆఛారలాజై. రివ యనునువమానముేత నీకాళిదానీంయ క్లోకోమందు నికరము 

గద్యుమైయన్నది. ఒక్కొక్క_లతయ . నింశారంయబూచి పువ్వులు రాలున వుడు 

విస్తారముగానే రాలునుగాన లోలా శీభికి అన్న శ్లే వర నబ్బము "లేకుండం Fan 

శుటయే -సరి, . 14. ఆళ్ళ త (గ్రవ_త్రనుటకు ఎంత eps cpp 15: (గవన్య 

ధుశీకరం కునుమనికరం వర్గ స్లీఖిః__వుకరందం -పుంయం-పురులు ఓడుచున్న ప 

మొత్తమును కరియభున్న వై న [లతాలోలాతలచేత] అని మూలము. వంఠకులవారు 

" వర్ణ న్లీఫిక అనుపదము లకౌలోలాతులకు విశేషణ మనుమాట మజ శి వర్ష _్లీఖః అను, 

నది శకంతనునిదూకము జ్ఞ జ పియుంచుకొని, కునుమునికరం (వన్య ధుకీకరం వర్ణ 

(ీరిీ = “వుష్పాఘము ఉత్కుత నూధ్వీకర'సంబు వర్వింవంగ్య అని నోకంబడ్డులే 

నుయగావానిరా ? మూలములో - కూనుమునికరమును వర్ణి ంచినవి గ! 

అవర్షించుటయే “జూజించుటయని తెలియుచున్నది, ఇందు “ఉత తమాధ్గీకర సంబు” 

కర్త ఛారయమను వశమున లతలు వుస్పుముల వర్షి ంవ లేదు "శుస్సుములు మకరంద 

మును వర్ణి౦చినవి 3 మకరందవృష్ట్రీయే 'వూజయా ? పూజకు జువ్వులవలె దుకరం 

దము పనీర్ల బాభాన ఫౌధనము గాదుగాన చువ్వులశచే పూజ తీ తోంచినట్లు చుకరంద 

ముచే తోయదు, మకరందర 'సవర్ష ణము చేత నే శుష్పవర్ష ణము 'స్ఫురింవటు. ఉత్కృ 

తమూధ్వీకర 'సంబు బహ్మువీహి'గా వుహ్పాఘమునకు వి శేషణముగాం గొని, 'శుహ్పెము 

మును ద్వితీయార్థ్మపథమగాను. వర్వించుటుకు కర్మ్య-గాను జేనినయెడల మూలార్థము 
వచ్చునుగాని పూజింవలా ననుట పౌొనరు_క్ష మగును. శృహ్పవర్షణముచే “పూజ 

యే తెల్పంబడును. తన్నివారణార్థమై ( వర్వింకంగయబూబొరమై ౫) అని మూర్చుకొ 

న్న 'సరివడును, “వూజింవంగ నను కునున్నర్థమున శే ఆ యజ్ఞ ముకోలదు అందు 

శేన్సి కలదు వాస్తవమే, న్ఫురించుట కష్టము. వర్వించుటతై వూజించిననుడు 

అని యఖిపాయమో “వూజింఛుటన్తై వర్వించినవ్వుడు అని యఖిపాయమో, 



రాం | ఆం(ధ(పసన్న రాఘవవిమర్శము, 

ఇత్యాది శమాలోోచనావరంవర సంభ వింధును. “ ఆ ౦వలి పాయముననే అభయో 

గమే వలయనేని, 'గందేవాబాధ లేకండుటనై .. ..వర తనూవర్ణంబు eae 

త్మ తబూ గీషీకరసంబు వర్ద ముగరీబర్వింవంగం బు ప్పాఘముకా అని డానీకొనియన్న 

నింతకన్స మేలుగానుండును. మూల మెంతొనులువుగా 'సుఖాన్యయముగా నున్న 

ధో వీరి తెనులసనే మూలాభి పొయోముం బడయట శెంతభగీరథ (వయళత్నము వల 

నీయున్నదో యరయండు, ఇట్టివాంతను కవన మననేల? వస దునరాదా? చతు 

రాళి...ఈ పాదములో కడుం బంతులవారివత పాత ముగవడుచున్నది. అలికి చతు 

ర్క గీతమునకు "ను ఆసక్షమునకు వరమ (ఎక్కికి తగల], వేనీనవారు ప్రదుదకు 
లభత్, నాకు గా జింకకు లే వేనినం గదా నివ్పశుపాతతా కీర్థి గలుగును! 

16. 'సక్షంబునాజింక = 'న_క్షంబుక- బెబింక ; నలువదియేండ్ల నుండి ఆం థవ్యాక 

రణము పాఠబు చెవదురంట్క భవత్యర్థ వ్యవహిత విశేషణమునకు [పథమయగు నని 

'తెలియనైైరి, ( చాలవ్యాకరణము, -కారకష కరిచ్చేదము, లర -వ టా, స_క్షం 

చాజింక నీనవలనీనది. పాదశ్రూరణముల యాకృతిగణములో ఒకనువర్ష మును చేర్చు 

కొమ్ముందురా ? వీడో నూఠసనవ్యాకరణరచన చేయుడు మణీ. “నశ్తాత్యమాజింకో 

నన్న నీణాధ యుండదు. 17. తిన్న తిన్న గ లిన్న శబ్ద మునకు ఆంధ్రదేశముల*ి 

ముం'గార్గ మ ప్రనీద్ధము. మదరాను తేలు౭యగులో (వనీద్ధము. 18. -ఈవద్యములో నా 

లా అన భకర కర్మ యేదో తెలియక పచ్యార్థులు కడుంబయానవడు 

దురు. మూలములో అర్బ్చితః అని గాలికి కాంతవిశేవణముగా నుండుటం బేనీ గా 

లియే కర్మ యని ఆవూజావాచకవదము చేతనే తెలియను. ఇందును మూలమెజింిన 

వారికిం దెలియును, . 

రాముండు,.__.అచ్చాయీా! ఇంతతోం జాలు, ఇపుడు గద భగవంతుడైన విశ్వా 

[1] మ్నికుండు 'వూజనీయుండై న యాళ్ల వల్క్యూని 'సమానము'సుఖ మెంతతడ 

52'/ వనుభవించుచుండుస యంతతడ వాయనయొక్క_ సౌయంతన 'జేవ 

తార్చనమునకువితము ఖై న కుూనుముములను గోయుము, 

ఇుపుడుగద._ 1. ఈగదయిటనేల 9 ఓయిలక్ష్యణుయా, మీయన్న గారియా 

జ్జ ను పీమ్ముట నేయదువు గాని ముందుగా ఈగద నైళ్తుకొనిపోయి అయ 'థఛాగారము 

నవేనీరమ్ము. | 

బీట్లిక్క..డచండికగుడి 9 ఇది గోకంబర్జు తెలుయు లేదా హాకెంటాటుభావ, 

528 మూ.--కథ మత చణ్ణికాంయతనకొ, ఏమి! ఇచట చండికాలయ "మొ 

కటియన్నది ! అనిన దునలెలుం గగును, 



p= ఇ ద్వితీయాంకము, ౨కి = పుట, రాం 

ఇట రామభాసీతము గద్య ముక టికలదు, అందలివిష యము ,--- అచటనుడికడసె 

520 కనుహ్కు-రిణికలదు, చాన నొుకయంచకొదనం ఆకన్నీకము గా సహచరినివదలి 

యవలిమూవిగుబురునకు పోయినది. అంత రామునికి జికరుళంరు ధ్వని వినబడిన - 

' ది. అంత రాముడు ఆభ్వనియే ఆయంచకొదమను ఆకర్షి ంచినదనియ, అందుచేత 

నది అందెలరొద-గానుండుననియ, ఎవళతయో యంగన గుడికివచ్చు చున్న దనియు, 

నూహించినాండు.--- ౯ నిజాముగనిదియందెలరొద ఈరాయంచపిల్ల తిగిచికొనంబడి 

నందున, _ఇట మూలములో * ఈరాయంచపిల్ల తిగి చికొనంబడినందున ) అనుట 

కు_రాబెసాంగ గిలి తహారిి అని నాగరముదణములో నున్నది. అందు జాం'నయో 

నుట బాంగీలతనటిన అచ్చుతప్పని నాయెన్నిక, దిద్దరగా_'రాజివాంనీరుతము వలె మ 

సోవారము గానున్నద్సి అని (యర్థము; అట్లనుటచే అందెలరొదను చేటువాంనీ కూత 

యని |బబుసీ యళ్క_ంఠితమై న క ఆరొదవై శు పోయెనని భావము, 

బాంనీశింబితమనుటచే వాం'సమునందు ధృష్ట నాంయకత్వము సూచితశమైనది. ల్పుట్టిభ 

"మయే కవివృదంయముగాన *నవాచరించానీ” (సవాచరీ మపి విహాయాసవాచరిని6 

గూడవదల్నిఅన్నాండు, ఒండుచో సవాచరీహానకథన ము వ్ర కము అృవయోబజనము, 

ల అపిశబ్బ స్వారన్య మేదునంగ్సా అగవాచరికన్న ఈకూంతయొక్క_ "సౌకుమార్యము చేతనే 

"ంచెరొదచేతన్రే -ఈకూంతకూనీనవాంనీ స యీని హంగ త 

లంచినది, అందుచే ఆయ స0ననయందింయలరొద సామాన్యబాంనీరుతము నకన్న నె 

న్నియోహమడుంగులు స నుండెనని భావము ; దానం బేనీ యాంంగన 

చయ లగోకసామా స్య లతమ్మ్'సమంచిత ంయనియ _రాబొంగనయైనను గాసో'ఫునని యూ 

వానీయ యనియు), భావము. (శీరాముండు అందెలరొద యాని (శవణముబే తా నై 

జుంగనే నేరమయ, తాంసను తి తివియటంబట్టి తా నెటుంగటయు వింత గానున్నది. జూం 

సను తివియటచే నాంన్రీరో, హా ఆ యని యూహింవనగుంగాని యందె 

లరొవ మెట్లూవ్యామగును. ? వాంధరుతమును అంభెలరొదను ఠత్సామ్యమును ఎయ6 

గనివానికి, అందెలరొద సజాతివతీరుతఛారింతి గొలిపి హంస నాకర్షి ంచునని, యెట్లు తె 

లియును? కవులవర్గ నలచే తెలింయునందురా? ఆవోవి! ఏమిసమాభానము |! అట్లును 

మూంట నిది యొకవికల్బయమేగదా కాందగును ; ఈయొకటియ్ యనియు ఆరెండుం 

గావనియ్క రామునికి తెలియ కొట్లు? కాన నిట ఆంముద్రణమును. ఆం ధథీకర 

,ాంబును రెండును అంధబలీవర్ణన్యాయముం బాందియున్న వి, 

ఏడోఒకునుందరి...  ఏదోఒకవిశాచి? అన్నట్లున్నది. ఇది ఏడోశబ్ద్బ స్వారస్య 
580 ము. ఎవరో ఒకనుందరి లేక ఏవ తెయోయొక-నుందరి ఒకోనెకనుం 

వరి.-- యన్న మేలు. న 

‘11 - 



తోటకి ఆంధ్ర (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శ ము + 

అంగములన్ని డుక..-'సంశ్లేపము, 

ఉ॥ ఏయదియిద్దికా తివయి నేర్పడగీ చిన పై ండిగీళగాం . 

[2] గేయవరంటిలోని జిగిలో రెడు నంగము లన్ని డుకా వారి 

రపి (చాయతసీర శూరరు చిదర్చకు క్రీడలగీమువాకిటక్- 

(శీయత మైన ది వ్వెవలెంజెల్వుగవెల్పడుచున్న స బెన్న గక, 

ఇవ్చద్యములోే 1. ఏ.యదియిద్ది-.-ఈభానము పిశాచోచ్చాట నార్భమైన య 

రచ్బీమళ్యత పారాంయణము గా నున్నది. ఏర్పడంగీ చిన నైండిగీ తశ శదర్థమై బిదువ 

న్నియలముస్టలు వెట్టుట-గా నున్నది, గాంగేయవపరంటిలోని జిగి గోర డదునంగయులు, 

---ఆస్థావనార్థమై వేనీనబొచ్ము యని నమ్మువన్నును. అంగములన్ని డుకా.__అనుసీ 

సంశ్లేషమే ఆవేశాద్యుచితమైన పటవట వండ్లుకొజుకటగా నెన్నం బెన్నగు, వారి 

(యఛాయతనసీఠరవూరరు చి._బల్యర్థ మై వను పుకలిసినయన్నము రక్తాదికమును! దర్భ 

క కీడలగీమువాకిటక" __-ఎవరివాకిట నే నిడుటక్కుశీయతమైెన ది వ్వెవలె---ది మెలో 

గాడ ఇెల్వుగ వెల్పుడుచున్న దెన్నలయక ఇదియే ఆబొమ్మ గలమూయడు శేతంగొని 

'యిలువెలునడుట.. ఈవర్యము ఇంత యద్భుతముగా కుదురుటకు -కారణమేమన, 
ఇది (ప్రథమదర్శనంబుగ (శ్రీరాములు వీతను వర్ణీంచువద్యము, ఆమె భూమి కవ్వం 

జెలువెడలిన భూత మేగద్భాఇంఠకాలము జునకునియింటనుండినది, ఆయన ఉవ్చాట/ 

నచేయించికొనయగా రామునిమీందికి వచ్చుచున్నది. దీనిమూలము.-- 

శేంయం శ్యామోవలవిర చితో లేఖా మైక కేఖా 

రజ్లై రట్టైక్ కనకకదళికష్టగర్భగా "నై £ 

వోరి-దాము స్పవసహచరం కా_న్లివూరం వమద్శిః 

"కామ, క్రీణాభవగ వలగీదీపీశే వావిర_నీ, 

ఎవరీనుందరి | నల్ల నియొరగంటిమీంద 'నె_ల్తియొరనీన బంగార పుగీజలకు నా 

ట్యరంగంబులును, వనీండియరంటి మోక లోవలిభాగదు వేలు వాను 'పువన్నె గలవియ, 

విను భునీటిము ంవునకు చెలిమైనశాంతిజొలును వెడల గక్కు_నవియ, నైన యన 

. యవములతో సెప్పారుచు మదనునిశేశీగృవావలగీ దీపికవో లె పొడ తెంచుచున్న ది... 

అనియర్థము, వద్యమునకు మూలములో సామ్యుమేపాటియో యూచికొనుండు, దీపి 

కాసామ్యము శై నీతోయందు (శేఖ్ళా కిరణములు (గెరై ఏ వాను'వువొన్న, [కాస్స 

"నూరక్] వెలుతురును వర్జ్మింవంబడినవి,.._.ఇది కడునందామైన శ్లోకములలే నెక్ట} 

టి శాకుంతలములోని “చ శ్రే నివేశ్య ”, మృచ్శకటియందలి *ఆవచ్చా క్రీశేసా ?, ఇ 
త్యాదులనంటిది,_వంతులవారి లెనులసలో గందరగోళముగా ఫీప్మముఖముగా. నున్న 



ద్వితీయాంకము ౨౮ - పుట. తా 

-ది. ల్లి అంగములన్ని దుక...“ లుక్చంశ్లేమోనా చి” యను నన్న యభట్టీయానూ త 

ముణే నిది (ూామ్యము. పంతులవారు ప న లుక్సంన్లేషములలశే 

'నంచ్లేషమును తాము య ఖేష్టముగా వోనీ త దక్ష ణా రము అనూ తమే నన్నయా 

చార్యులది గాడని తొలుత వాదించి ఆగ్న్మూతముగల శ్లోకమే ఆయనదిగాదని 

ద్వితీయవారము వాదించి నన్నయభట్టీయమె నన్నయ్యభట్టుది గాదని తృతీయ ' 

వారము వాదించి లుక్కు_చేనీనవారి లుక్కు_ను ఆన్న త్రమునే (వమాణముగాం 

జూపి దూపించి ఆత్మను భూసించుకొనియన్నారు. 

౨౪ -వ “వుట, 

శే॥ మోవిబంభూకబంధు వుముగలి రేకు | వన్నెగన్ని వ్ప'పూ మొగ్గ వలెనుబుడ్ల 

వలువరు'న చాడిమీ బీజ వరిభ వకర। మగును మొగము స్ప ందమ్మి కొ'సంగునుగొలువు, 

మూ, బన్గూకబన్థు రథరకి నీతశేతకాభం | చతుర ర్య భూకకలి కామధుర! కపోలః 

దన్లావళీ విజితదాడిమబీబ-రాజి | 'రాస్యం ర ర్వికచవజ్కు-బద _శ్రదాస్యమ్, 

1. ముగలిరేకవన్నె కన్ను---వనుపువన్నెదియ లెల్లవన్నైదియ రెండువిథ 

ములమొగలులు గలవు. వానుశుదానికి తెనులసలో గేదంగియనియ చేరు, “కాములా 

-వ్యోధి బలమైనచో కన్నులు వసు చువన్నె మొగలివలె ఉండును. ఆవన్నైను వ్యాన 

_ర్హించుటకే గచా జయదేవుడు నీతశేతక [తెల్ల మొగలి] యని నీఠవిశే 

శ] వుణము.. వేనీనాండు. దానిని వద్యములోమానకున్న  మేలుగానుండును, 
a 2. ఇవ్నసూమొగ్గ వలెను బుగ్గలు = మూలములో మధుర అని ధర్మము 

ఇెవ్ఫంబడినది. దానిని మానుట బాగుగాదు, 3. “ శుకవాణీబుగ్ధలు ముకురంబు లన 

రాదు” అని బుగ్గ లు ఇట్లు వయోగింవరాదనైి యవ్బకవి ఇెప్పినాండు. పలువరు'స 

యని యిట వరు'నం జెప్పినారు గావున 'చాడిమీసీజరాజి యని మూలములోనున్న 

రీతిగా అటనుంగూత వరుగను తెలువవలయును, శ్తీ, తమ్మికి_మూ, వికచవజ్బు_బ్కు 

వికచశబ్ద ప్రయోజన దురయండు, 

చ|! అడుగులచేతనంచదరు జాంబుజ"కాంలినధఃకరింశెడుకా 

[9] గడుకొానిశేలయ్లా కొనెడుం గ మకిసాలాను శోణ శోభ లకా 

545 విడువకవిదువద్యుతిని "వే సలుకవ్పనం గోలులీలనె 

పృడ రెడునవ్వు వె న్నెల్సు థాంకగురు చిన్నగువన్నె మిన్నగక 

శ ఈ వద్యమునందును (పా'నముశ్రై ౨౩ -న సుటయందలి “వలిమార్మ ) 2 వద్య. ' 

మందు చేనీనజిత్తు'లే చేయంయడినవి, ఎట్లన, వథబు పౌదబాదివదము ౪ ఇందును శ్లోశార్థము. 

వలనం గుదిరినదే,కడము మూడు _హైనములును పౌధాపూరణ సం ఫనమే, 1. కటు 

f: 



రాలీ ఆం(ధ ప్రసన్న రాభువవిమర్శము.. 

కొని డి. విడువక, రె.ఒవ్పడ రెడు పా. శీ,.అంఛత్ హా, ర్ర.క! కయ, Gf 

---జీవగజ్ఞ. 7. వేయ, 8 నీల పా, 

మూ.---వదాభ్యా మున్నిదా మధరయలి శోణాబ్బుబరు చిం 

కరాభ్యా మాద శై నవకిసలయానా మరుణతామ్ 

(వవాళ స్య చాయాం దశనవస సననారోణ పిబతె 

న్మేశజ త్స సూరై రువహాసపేశా న్దిం హిమరుచే?, 

ఇందు చకుర్ణ పాదము 'నరిగాలేదు. వద కర రదనచ్చుదములకు ఊపమిత నమా 

నము "పెట్టక నీతమునకుమూ లము పట్టుట సరసముగాదు. మణీయయ న్మీతజ్యోత్స్నా 

ie అనుగది రూవక'సమా న మేనిజ్యోత సే జోల సను నవ్వుచున్న దని యన్న 

జ్యోత్స్నకు నవ్వు స్వాభావికము గాదు, కడమ మూ6డు పాదములందు ఆయా 

యవ్ల్షయవములు శబముతబు సౌష్టిభావిక కర్మే చేనీనవి. పచకరరచనచ్చుదములు వరుసగా 

శుట్టుట, వట్టుకొనుట్క (త్రాసటయ బేనీనవి. అటులే ఇందు నుండవలయును, జ్య్యోగో 

కృషవంటిడే జ్యోత్స్నను నవ్వినదనుటయు 'నసరసముగాదు. ర, ఆపాగ మిట్లుం జెనని 

తలం చెద, 

నీత ర్ట్యోత్స్నానూార్థా నువవాసతి కాసా హిమరుబే£. 

-ఈకాంత చిటునగవులచే చందోని చందిశా'పూరములసు వరివానించుచున్నది,.- 

అనియర్ల ము. నాగరదు[ దణనులో ఏశదీయావతారికలో వీరి తేలుయగలగో నున్నట్లు 

“ అంగములచేతనే * యని కరణము లేదు. 

పొల్లు వల్లి దముచేం జాలు-.ఇది వాకేంటాటు భాష, వాలీంజు నీవల్ల 

646 దములను, అనిన తెలుంగగును, 

మూలమునకుదిగందుడు శ్చ. 

[5] క॥ఇందుగిరోముణిరనుణీ!యి ౦దుగిరోదుణిదు దీయహితనఖియోానీ 

551  యుందుముఖియిందునుందరు'పొందుతమగనిందొరదొరయబురుపో_శ్లదుసీకొ. 

బమూూ.__కొ_న్ట మిన్గువుణిచాబుకోను లే | కోను లేస్టుముకటాజ్క_శాయిని 

ఇన్టుచారు బువికేణ విన్దతా | మిన్డునుర్ణ రము ఖీ సఖీ మము, 

చం దాకాంటిమణిసరమువో లె కోదులవై న (యోగాత్రీ దానా చాలచరడ్ల 

ఏదీటుని లమయఠంకముందు శయనించుదానా, శంచసుందరముణఖి నాళఖి చం(దానుందర్హు 

సీం గాంతుని శ్రీఘంబుగం బడయలాక--- ఆనీ యర్థము, ఇందలి వి శేషణములు 

సాఖ్యిపౌంయయములు, 1, ఇందుదుణిదామకోమలత్వము . శివుని బే దేవాదుందు భరింపంబటి 



ద్వితీయాంకము, ౨౪౮ - పుట, తా 

నందులకు గారణము. ల్లి, కోమ లేందుముకుటాంకశాయిని యనుటచే సీవాలెనే ఈమద్వి . 

రవామేని ఓ రని యీమెకు నీ కాంతునివలెనే యీ షద్విరనామేని ఓ ర్వని కాంతుని 

దయ నసేయదుని యాకూతము, ఇందువారుననుటిే గుణాతినంయము లవలన ఎల్లవారి 

కిని ఈ చం్యదుండు మీకుంబో తె శిర సౌవహింవందగినవానిని అని యాశయము, ఇందు 

ముఖి యిందుచారుంబడయుత మనుటలో సద్భశోత్మష్ట్రదాంవత్యముగా . కూర్పు 

మని ప్రార్థన, కాంతుననుటచే, ఈనీత మధకిపూ_ర్జిగా నెవనిం గామించినదో వానిని 

అనిభావను, నాలుగు పొదములందును ఇందుని వెవ్వటచేత-_వారథ నూన్నును వార 

చూడా చాలశశాంకాకారము గా ఎక్కు-వెట్టటయ, (కమ్మక్రమముగా టంకారము 

జేసీ ఆకర్షించి వూర్ణశ శాంశాకారముగాం జేయటయు, సూ చితము లై నవి. ఈమె 

కోరువాండు ఇందుముణిదానుమువో తె (అ శమముగాలీలగా] ధనున్సునుగహించి 

[(అగమిశధనున్సు (చేలుచున్న దాదుమువలె వంపు లేకయండును], తనచెంత వార 

ముకు కేందునివలె నుండునట్లుక్కు_ వెట్టి [రెండవపాదముస ఇందునికి కోరులని శేహణ 

మున్నది] (క్రమక్రమముగా "పూళ్లేందునివలెం జేయుచు [ఇందుణారు_కోనులవి శే 

మణమిట నభిిలషీతము గాదు], శూశ్లేందునివలెం జేనీ (ఇందునుందరముఖి]ి ముఖము 

నక'నరిగా తెచ్చి ఆకన్హాంతము లాగునట్లు గా ననుగజాం-పుమనియు పార్ధ గాశయము. 

పద్యములో శై. కాంతుండనుటకునూటుగా మగండనుట శృంగార మేదినవృద్ధవ_క్షకు 

ఉచితము 'గానుంటును. -కాంతశబ్ద స్వారస్యము “ భా-ర్యావిరహగురు ణా ౨ అనక 

కానా విరవాగురుణా * అన్న -కాళిదాసునకున్సు “భర్త యవష్జి చేనీనను 1. అనక 

4 కాంతుండ వట వేనీనను అన్న యలసౌని సెద్దనగారికిని, దెలియను. ఈ చూర్చు'ే 

వద్యము లోని శృంగారము పోయినది. ఈ తెనుంసపద్యబు నెల్ల పొడుచేనీనది ద్వితీ 

యహాదదుందలి 4, హితశబ్బము, పద్యము మగని చే శృంగారమును కోలుఫోయి హిత 

ముచే [వల్లద మైనది. ఎట్లీినా-హితసఖియనై హిత విశేషణము "పట్టుట'చేత ఈ 

వి )కిని గారికిని దీనిహాతీసయఖుల (ఆ _క్తసఖుల గాదు] మనెరారథమును దీనినీపార 'సు 

వేళ గారినైణి చేర్చు నట్లుగా ఒకయొడంబడిక యన్నట్లును ఆయొడంబడిక వకారము 

ఇవు డిది నీపొరానుబేయచుస్నట్లును భావమగచున్నది. కేవల నఖీగబ్దమయినచో 

నిళ్చేశమా తభలకమై నామాచ్చారణముకన్న కోమలము గాను ఆమెనై యిది (పార్ళి ంచు 

టకు కారణమును [(అనంగా చెలిమిని] జెలుపునదిగానుు ఆమెమసోరథ దుదియే 

యాని తౌనెటుంగుటకును "కారణము చెవ్పటగాను ఆమె వాగూవముగా తన చుస 

రథమును చెవ్వకొన లజ్జించును గాన “దానిని తాను ఇెవ్వుటగాన్సు ఉత్క్యృష్టుండే 

భ_ర్రగావలయుగని ఆమెకు ఎంతకోరికయెోూ, అట్టిభార్త ఆమెకు రావలయుసని దీనికిని 

నీజదుసూరథముని సూచించుచును, ఉపవయోగనదడును. “కేవల సఖీశబ్బ మిట్టిఫలము 



తాక ఆంధ్ర (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

నిచ్చుచు కల్పవ్బతుముం బురణింఛుచుండంగా వీరి కీ పాతశబ్బము 'సర్వనానక మేల 

"కావలనీవచ్చినది? రవాస్య మెజుంగుండు. ఈ దోషము వీరిది గాదు. జగద్ద్లురువని "జేరి 

డుకొన్న [శీ శంకరాచార్యులవారిది 8. కలియుగములో య్లకిని "పురాణములు నైి'సే. 

ధించి లోకరవణచేనీయ ౦డంగా, భగవత్స్పాదులవా రేల యతి నుద్గరింవవలయు ను? 

వారట్లుచేయకన్న్న వీరి కీవద మక్కు-జయండదుగద్యా వద్య మింఠ పాడుగాదుగదా. 

రాముడు. ఎట్లీ మె పెండ్లిగోరు నది ఇలిక త్తి) [ఆలోచించి] ఇదియు చిళమే, 

వయశ్చంథియం వీపె యన్నదిగదా? అౌ్లే. 

(అ పాంక్సి_క్రీయవద్యము] 

చ॥ కడవంగచాల్యమీడుగడం కన్య సమారంగరాంగనూగ్ధ ను 

[19] క్క డనెచనంగలా"ంగలిడు కాంత పొసంగయగమిక్కు-టంబు గాం 

ఈ70 ౧ దొడరకయన్న నెవ్వండును దొయ్యలిదై నదిమేనుమాను గ 

నడ రడుంగామ దేవతమవోకవచంబుననిజ్జి గంబు నక, 

పాదపూరణ మహార వ కల్లోలవరంపర 1, కడంకకా. య, ల్లి, దునమారం 

౫పా, 8. ఎక్కడనె సా. శ. మిక్కు_టంబుగాకొ_ సా. గ్ర, దై నది పౌ. 

6. మూనుగా. సౌ. 7. అడరెడు_[మానగుళా అన్న ంజొలును] సా, గ్ర, బుహార్ 

య, 9, ఇష్టిగంబునకా- పా. 10. పాఠం వుజిక్తు..తొలిపాదమున _పాసశబ్దము 

శ్లో కార్థ ము చేతం గుదిరిన బే కడమమూటిలో సుకటి  తొడరక” శ్లో కార్థావరిజ్ఞన 

ముచే కుదిరినద్సి రెండు పాదానూరణాక్ళరిగణమునుండి శై కొనంబడినవి. 

దీనియర్థము ;=-మకా లాభ హౌం మీవద్యమున "లేనేలేదు. ఈ వద్యార్థము 

నైజుంగనట్టి యా_న్లీకటొందువులు దీనిని వఠించుటచేతను వినుటేతను తము"శేమి నర 

కము గలుససూంయని గడగడ వణంకుదురు. ఈ వద్యను ఊండందగదు,._ 11. ఈడు 

రాలక బాల్యము కడనంకా' అన్న క్లే ఇదియ తుమున్నంతముగా నున్నది; 

దానికి ఛాల్యముపోయెనని భూతమర్థ మైన క్లే దీనికి ఈడు [(యావనము] వచ్చెనని 

యర ముగుచున్న ది, ఆవచ్చుటయందును కడంక న్మనదూరంయగ అనుటచణే సంపూర్ణము 

గానే నైక్కొ-న్న దనియు నర్గముగుచున్నది, ఇంకను రాలేదని, మూలమందు జయే 

వుండు “ఖూపించుచున్నా౭యడు, ని. కొయిలిడుకాంక పొ సంగం మిక్కు_టంబు గా... 

వర్ణన బుదుగుగానున్నది. లోకమూతమైన నీతకు రామాలంబనీమునం గాక కౌలిలి-పై 

(కామ శేశీవిజ్బంభణము గో ] మిక్కు_టముగా కోర్కిపొడమెననుట చక్కలాలేదు. 

ఇట వ ద్యార్థముచే వయశ్ళంధి సమర్థ సీయమావయస్ఫంథి బే వద్యార్థము సమర్థ నీయ 



బూని వద్యార్థము చేతనే వయస్సంథియని 'నహృదయు తెబుంగుదురు. రాముండు నీత 

యందు తనకగవడిన లకుణములనుబట్టి వయస్సంథి నూహింభుమున్నాండు. నీతా 

చుసోగతమైన యతి వేలవరిరంభణాకాంకు రామీనికిం చెలియ కొట్లు ? శజేష్ట్రలచేతం 

గదా తెలియవలయు. అట్టిచేస్టలు మూవిగదేని సీత థీరోధాక్తుని నాయిక గాందగుచా?ి 

కేటి యగును. 

తామ్మ్బూూలా క్షం దశనదుసకృ ద్ధర్శంర_న్లీబా చేటీ 

ఘూటీ యేషావికృతవిరుతం హేతుహీనం వాస్త్లీ 

స్థానస్థాన స్టలితవదవి న్యాస మాభా'నమానా 

యానా మగా వసతి కటిలం నడ్తితోచ్చెర్ని కమ్బన్ 

ఇళ్లే చరించినదా నీత రామునియెదుట? అట్టియెడల రాముడు నీతూ నయం 

వరముసకుం బోవుచా ? వులిమిందవుట | 13. తొడరకయన్న నెవ్వ౭డును_ 

శివశివా | సీత యే మేని యెమ్ముకాండనెల్ల తన్నుయవంయరమ్మని దండోరా చేయించి 

సదా) నిజాకౌశలము చేతనా, వృద్ధ'రాజునకు వెజి చియా, ఎవ్వండుం దొడరమి ఫి 

14. దుణలీయు వంతులవారి మిక్కు_టము వెనుకకన్వంయయమో ముందజణీన్వయమో నిశ గ 

యము లేదుగానన్సు వీరికి కాకామ్యోది న్యాయంబులును తేలినీయుండును గాను 
(అందులకు గమకము *“కవివంటితసంఘము వస్రంతేమందు జరుగవలయు” ననువాక్యము 

నకు వసంలేతర ర్తువునందును జరుగవచ్చు నని యర్థము చెప్పటనైై ఇష్టాన్ధాసాధకమైన 

“కా కేభ్యోదథి రమ్య తా” దును న్యాయము నువన్యనించుటయేె, మ నన తొ 

డరుటతో నన్వయమేని వా] వః ! శాటుచాటుల కొంఇకొంచెదు తొడరిరా $ దానికి 

తోడు ఆమెమేను 16. కవవమునలె నై నదంట! అందును 18. మహాకవచమంట ! ఏమిన 

ర్ల న ! కవచము శతునారావాదులనుండి కవచిని రథీంచును. కామునివై యాయథ 

మెగ్తువాం జెవండు 9 కాముంటేగదా ఒండ్లపై వయోగించును గాని. "కాముని కీమె 

య'వూశర్వా స్త _)బున్న్న సౌం-పునలదమ, కవచమన్న్స నేమిరన్రము ? అందును, మువోకవ 

చ మేమి? (శ్రీరామా సీ-కాంతమానము గావ నీవేని యాయనకు “వర్మ” గాదు (మర్ష? 

అని తోంపింవవై లివేమి P బఘన్యమతములు మనవంతులనారి కర్యంతో సాణేయ 

ములు గావున *కానలో ము'నలివూను లా వితర్కి_౦వంగాక” ఇత్యాది వయో 

గంబులబడి యిట నీతా జేపవాము మానయ్యెను, కొంయయ్యయయ్యెన్సు అని వంతులవారు 

ఒకస్వారన్యమును మునంబునం చాంచికొని యున్నారు గావలయను,. మూలము 

లో కేనాపీ వయసా న స్పృహా” అనివ్పువునకంగలవి శేణమునకు, “ఏవీ జే 

తనుం చాయకంయబడనిది? అనియు గర్గమగునుగానున ఎదిరినరుని లోకులు పోరా 

నహీ? హని వడీ శబ్ద వ వరయోగముణే థిక్క_రింతురుగావునను, ఆ “పోరావ శీ? న్యా 



ఛాలా ఆంధ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము* 

యంబున ఇట పథ్నీశబ్టద్యారా తన్నూ లమైన వయళ్ళబ్దమునకు సీచమూనవుండని య 
ముగా ఎవ్వండుం దొడరమి యని తేని ంచినారు గావలయు. 17. లేకృవయళ్ళబ్ద 

మునకు వయిసువాండని యర్థము “కల్పించియందురు. ఇవ్చద్యము చదివినవరితావ 

నాల చేతనూ లన్లోక నుథార్జ[వలవారి సోలలాడుండు, 

తవ క్నెన్దే బాల్యే తరుణిచుని చాగన్తుమనని 

(పయాతే ముగ్గ క్వే చతురిమణి చాశ్లేవ.రనీకే 

న శేనాపీస్పృష్టం యదిసా వయసా మర్మ జరమం 

న షోల గ్ర నః త బేతతృష్ళోపో రయతి వ శు రిన్టీ వరద్భశ ప 

బాల్యము పోంగా [పోయినదని యర్థము], తారుణ్యము రాగోరుచుండంగా 

' [కౌను ఈమెడక రావలయునని తారుణ్య దు వేశీంచుచుండలగ్సా తారుణ్యము నీమె 
కోరుటగాదునుమా తారుణ్య'మే (కర్తు ఈమెయందు వచ్చి తౌను నివనీంవనలయన 

ని కోరుట, తారుణ్య మింక రాలేనని భావము. ] చేలతనము తరలిపోంగా, చాకుర్యమన్ము 

ఆన్షేషర'సక్జి మగుచుండంగా (చాతుర్యము ఈమెను తా వచ్చి కొయిలించుకొనవల 

యునని ఉవ్విలూరు చుండంగానని యర్థము గాని -ఈమె ఎవని నేని దిట్టని కౌయిలించు 

కొనుట యిల్లువిడి వ లేచిపోనుందంగానని యర్థము"కాదు'నుమూ]; ఏవయాన్సు'గాన్లి 

(బాల్య నేనియ యావనమేనియ] తొశనట్టిది ఈనీలోత్స లనే! త్రయొక్క- 'బేవాము 

పంచచాణునియొక్క_ (విజయ రవాన్యముగా గర్వ్టోత్క.ర్లము పొందుమన్న ది {9 

సంగా అక్యంకమద సోద్దీవకము'గానున్నది అనిభావము], 1. ఇందీవరద్భృశః అనుట 

కు తొయ్యలి దనుట నవత్స'సురఖికి బదులు ఈచుకొని పోయినగొడ్డును ' తోలుటగా 
నున్నది, ఇందీవర సాద్భ శ్యకథ నము చే నతులవ ఒకకొశ్తనింి "చాల్యావగమ్మవయు 

కము వమ్చుభున్నదని భావము. “అతులు నీరులు రా నరచూడ్కి-6 గనుగొనె” 
ఆముక్త, ఇభువోః కాచి ల్లీల్కా వరిణతి రనూర్వా నయనయో;,) శాజ్ఞ కధ 

ర. “దూరం యా త్యుదరం చ రోమలతి"క్రా నే త్రాక్టవం ఛానలి, * ఇందీవరద్భ క్త క్ట 

సార స్యము “ఇందీవరంబులనీను (ొల్లన్ను లశరదిందుముఖులు "ఛనామరము లిడంగి? 

అని శెస్పినయల్లి సౌనిసెద్దనగారికి తెలియును. రసమంబర్యు ద్ధ్భ్రలీములయిన యా 
(కిందిళ్లోకములచే (తరుణిమని చొగ న్తు మనసీివర్ణ నవ 'సద్భశవర్ష నయు యావన పాదు 
ర్భావము చేత 'న్మేతములందు సీలోత్పలకాంతి కలుగుననియు విశదదుగును, కావున 
ఇందీవరద్భ క్కు. చాల్యాపగమ (వయ'స్సంధి లింగముగా జయబేవునిచే న్య “'నమెనది, 
దాసిని మాని తొయ్యలి యనుటకన్న్న వేజబుపాడుకలదా ) 

సౌమాన్యత్లో ముగా ముచావారలి, 



ద్వితీ మూంకోము,' ౨౬ = పుట, ఛొనా 

అజ్ఞివ్హం కిల “కాను 'దేవధరణీపాలేన కాలే శుఖే 

కం వాస్తువిథిం విధాన్యతి తనా తారుణ్య ఏణీదృశ! 

దృష్ట్యా & ఇట్టి న బాతురీ ముఖరువా సై థాకరీ మాధురీ 

వాచా కించ నుధానముదలనారీలావణ్య మామ క్ర )కకే. 

అబ్ఞూతయావచా యథా. 

నీరా నీర ముపౌగతా శవణయో న్సీమ్ని 'న్ఫురన్నేత్రయోాః 

శ్యామం లగ్న మిదం కి ముత్సల మితి జ్ఞాతుం కరం న్యగ్యతి 

ఆవారా శగిముఖీ రోమూవళీం (పోబ్బతి 

శా నా నీ నీతి ముహు 'స్ఫఖీ మవిదితశోణీభారా వృచ్చతి, 

ఇట్టియాాయిందీవరదృ క్కు నకు తెలుంగు తొయ్యలి యంట! ఇంతకన్న తొయ్య 

నిది అనిన (గామ్యమైనను చెన్నవట్టణ-పుం దెనుయలో "లేవలేని ము"నలిదింయన్ని యర" 

ము యది యొక స్వార స్యముగా నుండును. చానిని స్థాసించుటకు వృద్ధగాతమ్యుపా 

వ్య్యానమును తేవచ్చును. 19. వంచేషువనుటకు కామ దేవత యట | మదనోని వనీ 

జ్లేమువులచే నజయ్య్య మైనది ఈమవలన “సుజయమగునని వంచేషుక బ్దసా్టార గ్యము, 

మ దేవత యనుటచే నది మం మునం గలనీనది. 

- వ వుట 

[2] క॥ నలుమె నయరంటియాకుల | నడుదముంనంబ జెడునంగనామ ణిబిలదం 

5/2 బులనడుము6గానంబ డుశశ4|కలవ లెందని పెడుంబకోరకము నువ లెననున్. 

1. చకోరకమునువ లె-- వలెశ బ్దములో సభూసమేగాని వ్య -స్త వ్రరెరాగను 

ల్లి, ఇవ్పద్యంబున్ల రెండువలెలున్న ని, అందు ఒకటి యెక్కువ. (శకికలచకోరక 

Meee ననుంవని ఎడు) అనియండవలయును. మూలములో శుక 3 

వందు అందగింవవు. ఈజీ ర్సవనమును కవనము చేయవపము;_ 

క॥ నలు పులగనరంటియాకల | నడుమం గనంబ జెిడుచాల నన్నుం దను'వుకొ 

జలదములసడుభు6 గననగు | గలువలఖలికళ చకోరకంబు నుబో లెక. 

- వన వుట. 

[4] క! ఇదెనామదియనుకవలుకు | ముదంబునిడుశాఠ దమగు వున్న దు రేమై 

576 పొదలెడు వెండియునీయెడ | నిదియెజెగన్మూ హినింయన నెగ్గాడు నావో, 

మూ, మన్య న!కుము చానస్ట శర త్చొార్వణశర్వరీ 

అహో ఇయ మితో నూనంచున ర చ్యభివ_ర్తతే. 

12 | 



కొం ఆం(ధ (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము, 

నామన! కుముదమునకు ముదమిడుశారద"పూర్ణి మారా తి యగు నీను అహా! 

నిజముగా నిటకే మజల వచ్చుచున్నది అని యర్థము. మూలములో ఇది మెల్లి 

నుకటియే వాక్యము. మన్ము. ..ర్వరీ అను గమాగముల్ల అనువాదవరము గాని విధాన 

వరము గాదు, కావున దానిని విధాన భొంగిగా నట్లు వేబువాక్యము చేయట సరిగా 

దు, 1. ఐ పొదలెడు.___-ఈవదమను లె త్తివేయవలయును. గ్లి. ఈయడ నైనరగడు._ 

ఇది :ఇతో్గివ్నర్తలే' అనుటకు తెలుంగు. అభివూర్వమయిన వుడు వృతుధాతువు గమ 

గార్భమును దెలువుననియు ఈవాక్యమునకు “ఇచటికి వచ్చుచున్నది" అని యర్థము 

నియ ౪ -వ “వుటలో తెలిపియన్నా6డను, మూలములో నీత రామునిదె్సకు వ 

చ్చుట వివశీతము, వంతులవారు అభివ ర్హతేవదమునకు ఉండుట యర్థము ణేనీకొన్నా 

రుగావును వారిలెనుంసన ఎసంయసటయే వివశీళము గావలయనుగాని ఎనయిన (శ 

కారముగాదుగావుగ ప్ర. అఇదియెజగస్తూహినియన” అని |క్రియావి శేషణతొపరముఖ్య 

గా (వాయుటసరిగాదు, పాదము “నూా_ర్హిగావలయునుగాన దీనిని అనువావముగా 

-ఈజుగొస్తోహిని యని వానీకొనియండిన చాగుగానుండును. శ. ఇదె ఇదియె, యోని 
నీతక రాముడు (వ్రయోగించుట కడువిరశము గానున్నది ; వృద్ధవత్యు చిళము. _ 

ఉ॥ ఒందుతదీని భూడ్కి_-యనీతోత్సలనా లికనాడ్కి. వేడ మెం 
[22] బొందుతే (బూర్జ చం దరు చింబాల్పగుదీనిది'నెమొు నమ్మి ఆం ళ్ 
598 బాందుగదీనిచన్ను గవపో లెడు దామర మొగ్గ లందముకా క 

' ఇందదుముకా సృజించుల(డు వింతగదీనిదిగొవ్స కొప్పాగికా, 

మూ... వహత్యే స్యా దృష్టి ర్వ్పికచనవనీలోత్సలతులా 

మఖల్ణ స్యాభిఖ్యాం వదన మిద మిస్టోః కలయలి 

“కనవా కిఇవ్పిస్మీ లత్క_మలతులనాం కస్టళయక 

'సృమఃశోభాం చితాం చికరనికురుమ్బం పా కురుశే. 

పాదపూరణములు.-_ 1. మాలిక__పా, ల్లి, వేడ్క_మై... సా. ర్ట, పొల్స 
గు-౦వ, శ. దీనిది... ది_పౌ.. క్ర, ఇలోకా= పా, 6. పొందుగకా..| సా, 
సెకాహపా, 7, కడుకా... పా, ర, దీనిది. ది. పా, 9. ఒగక౯_అన్ల్ని టిలోను 
అనన్యామైన పా. 10. వింతగ. పౌాసంవుజిళ్తు.__తొలి పాదము నం (బాస 
ము ఆ్ఞావళ్యకవదమే. తృతీంయచకుర్ధ పాదముల (పాశములు పూరణము లేనదా, 
ఈంయా వారము ఇంతకుముందే కొన్నివద్యములలో శూపియయంటినిగచా. ద్వితీయ 

స 
గో 

సే 



ద్వితీయాంకము ౨౬ - పుట. నాం 

పాదమునను 11. అనవీకృశతాదోషమునకుం చాల్పడుటచే అర్థావశ్యకవదమే లభిం 

చినది. అటని కవి చింతిల్లవలదుు అందులకు వరిహారముగా ఆన్ధానవళ్యకమయిన 

యలిశూరణము వడీనదిగచా. ళ్ 

“౧ నదా చరతి ఖే భానుః సదా వవాలి వబారుతః 

సదా థ_ఠ్సె భువం శేష! సదా థీరోఒ౬వికళ్ధ నం 

అత్ర స చేత్యనవీకృతమ్. . . నవీకృతత్వం యథా = 

భాను 'సృకృద్యు క్షతురజ్ఞ ఏవ రాతిందివం గన్ధవవాశ (వయాతి 

శేవ స్ప వైవాహితభూమిభార ష్షష్టాంశవ్భ త్తే రపి ధర్మఏమ$, 

అనుదర్చణో క్లిచే ననవీకృతతాదోపష స్వరూవము విశదముగును, 

వరివతతి వరెమోానిధో వతజ్ఞ! 'సరనీరుహః ముదరేసు మత్తభ్భజ్ఞ 

ఉవవినతరుకోట నే వినాజ్లో యువలిజినేషు శనై శనై రన కి 

అనునీక్లోకమున వరిపతత్మికియనే బుజలఇెవ్చసెల్లక గదా మానియే వేనీనారు, 

అధ్యావారించుకోవచ్చు ను గాని నవీకరింవకుండుట'గరిగాదు. జయ దేవుండు వహాళ్యర్థ 

_ కముగానేగదా కడవుమూండు పాదము లందును కలయతి, కన్దళంలి, కురులే అని బూ 

“ర్నిమార్చి వద్యపయోగము వేనీనాండు ? ల్లి, మణీయు నిట మూలకారుండు తుల 

గాన వహతి యనియు, ఇందును [కళావంతుండు గాన కలయలతి యనియు, కుచములు 

గాన [మొలకి ల్లిన వని యర్థము గా] కస్షళయళ! అనియ్క అక్లు తదు'స్ఫునకు 

- కరు తే లేక్క తను కే అనియు శబ్ద వయోగములు చేని యొశాసుకస్వారస్యమును 

నిబంధించనాండు. అది వంతులవారు (గహింవక ఒందుత ఒందుల యని దంచినారు. | 

13. ఇందలి |కియావదములలో ఒందుతకా పొందుతకా పోలెడుల్కా అనీ మూడు . 

లూట్టులున్సు “నృ జించు ” నని నాలవది లాట్టును అగుట అర్థ భేదాభావంబుచే శశ 

మభంగదోషము నాపొదించుచున్నది. ౯ సృజించెడును వింతగ? అని వఠించిన అదో 

వముండదు. శీ. ఈకియావదము లెల్ల ఆశరర్థ్యంబులుగానున్నవి. దీనం (బయోజు 

నచేమి? అముకీసౌందర్య మివ్వడులేచా ఏ ఉన్నచో, ఆశీ స్ఫేల? ఉన్నట్లు వార్త 

మా నార్ధకము-గానే (క్రియా[వయోగము చేనీన బాగుగానుండును, "సుందరాంగి యోని 

తెలియును. కురూవయొక్క_వపతియ నది నురూవగావలయనని కోరును! అందుచే 

దానికి సౌందర్యము కలచనింయర్థమా? అనీతోత్చలమాలికమాడ్కె..--మూ, వికచనవనీ 

అగశీత్చలకులామ్----వికనీంచిన నూతననీలోత్సలముల సౌమ్యమును,.._మూలను లే 

15. మాలికలేదు తెనుయగలో 16,17. వికచ నవలు లేవు. మూలములో నాలుగుపాద 

ములలోను నై 'సర్టీకవ దార్థములే యవమానములుగా నిబంధించంబటినవిగాని కృతి 



(agp) ఆం(థ (పసన్న రాఘవవిమర్శము. 

నదుము ఒకట నయిసను లేదు. అందులస్వారస్య మేమన6గా, కోలువలును కమలములు 

ను సరనీయందున్న కై ఈమెయందును యాగవద్యముగా అన్నియు ఒకటనె దృష్టీ 

చరములగుచున్న వి. చందతమక్సులు నింగియందుంబో ౩. -ఈమెయందును ఒకచాని 

వీళ్చున ఒకటిగా సెప్పుచున్నవి. 'శూర్చి మయందు భునకభిముఖమైస చంద్రపౌర్ళ పము 

(వకాశమాసమైయండునవుడు మనకుగోచరింవని పెర పము తమోవమయము గా 

గదా యుండును. అక్షే యీమెముఖశేశభారనులు సని కోవిస్భాదయము, కాన నిం 

దు మూలికను జెప్పట మూలకవిహృాదయానుగుణము గాదు. 18, వేడ్కృ_మై--ఈపవూ 

రణము దొరకినందులకు వంతులవారికి వేడ్క_యే గాని అచేతనమయినచూడ్కి_కి వేడ్క 

యేమి? 19. తొముర్య్మొగ్గ లండముక మూ, కించిన్మీ లత్క_బులతుల నామ్=ణం చు 

కంత వికనీంఛుచున్న యనువిశేషణ జులకోో 'తత్తా్యాగము గరియో, బుద్ధిముంతు 

లూహిం్యవుంతు. శ్లి0. వింతగక_చి తాకు అనువిశేషణము మూలములో తమశ్ళో 

భక వీరు దానిని |క్రియావి శేషణము'గా పాడుచేనీనారు. ఎకైన మాతా మాకువచ్చి " 

న సరి. 21. గొప్పకొవ్వ--గొవ్పకొవ్వు బుందోదరీవలితోనే పోయినదనుకొంటిమి, 

“ మామందోదరిగోప్పకొ వని” ఈవిమర్శ---౬౮-వ వుట మూడుండు.._.మూలము 

లే చివరనీవరుంబము ఇెవ్పంబడినది. కొన్న చెవ్ప్చయిడలేదు. వీశే నీఠనై (ఈసా 

భనముమాటికముందే ఈయంకముం దే] ౨౯ - వ పుటలో ౯ సాతినీయదిజడగ యని 

వేణి భరించియన్నట్లు వర్షించినారు. అవ్వుజేని యోవిరోధబు జ్ఞ ప్రీకాలేదుగా6 క 

బోలు. ల్లిల్లి పొల్పగుదీనిది నెమ్మె గమ్ము---౯ పొల్పగు * 'నెమ్మొగద్ము నకు విశేషణమేని 

, వ్యవథానము అందము గాద్దు “దీని కి విశేషణమేని -ఈవద్య మెల్ల అఆపాలుఛునే ద 

ర్జీంచుచున్న్టద్కి మజుల పొలువనుట కడు విరసను. ఇదియు నుంగాక దీని చూడి...క 

డ నక్కజులేని పొలు-పు ఇటమాత్రమేల ) ఈపొలు"ను సన్నా ్యనీది, నీతదిగాదు. 

1. తనదుదికదలికంచలరినతుంటవింటిదంట చేత నే___ఇది నీతావాక్యము, ఒకసవా 

[2]  గౌరాఖయాకలవై (శీరాముండు గీ చినకొనగోటిగీ జలం గాంచి ఆయన 

600 గిచినవని యెజుంనక బుదనుంజే గీవెనని తలంచి నీత యిట్లువలికినది. 

మూ. నిజదావలతొశజ్కీ-నా స్వయం బున్మ భేనై వ=తనతీయవిల్ల ని తలంచి. భున్మో 
.థు౭డే స్వయముగా... చావలతే యనలగా దుదికదలికగాదు. తా లేక నావలన 

న్నను తాతో చవలత యన్నను అయర్థముకలుగును. ల్లి, వావలత్ యన్రి భావార్థ " 

(వత్యంయము వై మజిల భావార్థ వ్రక్యయము రాదు, సాహిత్య నుగవడుభున్న దా P 



ద్వోతీయాంకము, 2౬. - పుట. mE 

వబ పౌ'సము. 

ఉ॥ 'పూవిలుకాందునీకను వెపోతనవిల్ల నైముధ్య బేశముకా 
[18] చాంబిడికింటంయబ స్టైభు వన తితమైకవశీకరోరు ము 
618 _ావిభవ తిరేఖలనరాజిలు వేకుల'సందుగీరలం 

దోవరవర్డి నీమణియొయుబూ | తివళీకవటంబు డంబు నక. 

మూ... మత్వా బావం శగిముఖ్లి నిజం ముస్ట్రీనా కుష్పుధన్వా 

తన్వీ మేతాం తవతనులతాం మధ్య దే శే బభార 

యస్తా దత (తిభువనవశీకారము( దానుకా-రా 

_నీసో ఛాన్లి | తివశికవటా దజ్జుళీ సస్టి రేఖా. 

యూశుడు పానము... 'వూవిలుకాయడు. కృత్రిమ ప్రైసములు... 1, తాంచి 
డికింట్కు ల్లి, ముదావిభన. పౌదవూరణములు..-.త్రి, పో--౦0. శ తా పైసా 
సము 5, ఉరు పా, విభవ. పె, 

'భంధాన్సు. 6. తాంబెడికింట...వీరు తావలీఇ” నని వపా'నము 
(వీన్సాఫ్ వెల్ళువర్మితములో (వయోగించినారయు. ఏను నేను ఆానుశబ్జ ములు (దు 
త్మవకృతికము లే "గాని కళలు గావని చర్చా నూార్వకంబు-గా నోము దిళ్గంథ చింతొబము 
ణీ మయూఖములో నేను నీధాంతీకరించియన్నా యడ దానింగనుండు. ఆ వరెోాగ 
ములో వాదేశముతవ్వ, ఈ వరయోాగములో వబ పౌసముశవ్వా, వబ పానము నుం 
గూడ నామయాఖబదులోనే చర్చించియన్నాండ, వీరు శకెంటనువ్యాకరణబు నునా 
(త్రమే థ్వంనీంచి ఠతనియరాదా ?  తొవహియిం ముష్టి ననరాదా?P 

'నంస్క్ఫతవ్యాకరణజ్ఞ నము. 7, గతిరేఖలు.. తిరేఖము, లేకు అశఖ్కి 
అనవలయును. సవా సకరశాఖల్)) దశదిక్కులు చతుర్ణ శఖు వనము లిళ్యాద్యాం 
(థవ్యవవోరము ర్యాదచేతను రతణీంయయము గాదు. ఎట్లన నిటముందుగానే (తిష లేఖా 
శోబ్బ ము లకు తిన్ళ తాం రేఖాణాం సమాహార (తిరేఖమ్్ తిశేభఖీ, అని ద్విగు వేర్పటి, 
తర్వాత అది భువన...విభవ అనుదానితోనమనీం చినది. -ఈదశది గాదిసమాసములు 
ద్విగుత్వముంబడినీనపిమ్ముట మజుల నమనీంచి మైనట్టివి గాను. 8, (తివళభీకవటంబు--- 
ఇందు (త్రివళీశబ్బము అవ్య్హయోగము. (తివి యని (నాన్వము గా నుండవలయును. 
(శ్యవయవా వీ ఇత్యాదికల్పన, అయిదువటముల మొత్తమును వఖ్ళ్శవటః అని పే 
ర్కొ-ని వఖ్బావంరువో వటి అని వివరించిన నెంత 'నరిగానుండునైం అంతరిగా 
నుండును. 'స్తర్హ యః అన్నట్లు 'సంజ్ఞాత్వకల్పన 'నరిగాదు. అనభిణానము ాథిం 
చును, "కానిచో [తిలణికనాథః అనోచోట తత్త షబోధి నీకారులు 'సంజ్ఞాత్వకల్పన 



న 

గర ఆంధప్రసన్న రాఘ వవిమర్శము, 

వ్లేనీకోరాదా మూలమందున్న (హైస్వరూవము ఈపారంచాటును తప్పించియం 

శందగును. ఛాటిలోదాంటినది, 

అన్వయము.-_- 0, మధ్య దేశముకా_ దేనియొక్క-మధ్య చేశ మోగి తనువుయొ 
క్క౦యని [ప్రయాశవడి (గహాంతురుగాక. “పూవిలుకాండు తనవిల్లని తలంచి, నీత 

నులతను మధ్య దేశమున పీడికిటంబట్టుకొ నెను.) అనియిట్లున్న "నుఖానస్వయము-గా 

నుండును. మూలములో నిశ్లేయన్నది. వంతులవారు ఇెజీపినారు. మధ్యనీమలో 

ననిన సరివడున్సు తనువును కర్మ గా నాత్నేపిరచును, 
10. నీఠను వెపో__.యతి చాధింవనిచో మూలమునంబలె శనులత' ననియే వడి 

యుండుంగదా, 11. తన్వీమ్__ అని(తన్రులతక విశేషణమున్నది. ఇందు రెండును అ 
దృశ్యము లై నవి, అతొశబ్బము నృవయోజునను, లత మదనునికి విల్లుగాందగునుగదా, 
అయినను తన్వీలతొశబ్బ ములు పోయినందులకు తద్విరుద్ధార్థ మొసంగ కల్లి ఉరు 
శబ్బమువభ్భినది. ఉరుముదయనుటచే గొప్ప రేఖలనియ్క అట్లనుటజే నడుము క 
డుం బెద్దదియనియు, మేరుమన్ట రగనాగమధ్య యనియ శృంగారరసము వెల్లి వొ 
థుచుళున్నది. 

ct తిన్టి )ణీదళవిశాలలోచనా | మేరుమన్దర నమా నమధ్యమా 
అర్కశువ్కు_భలక్షోమల_న్టనీ | వెద్దిభట్టవని తావిరాజతే.” 

18. విభవ తి రేఖలు. అమూలకము, అనావశ్యకము, అవయోబనము, (ముగ 
లన” అన్నంబొలును. ఉరువి శేషణ రక్ష ణార్థమై వీనిం బెట్టుకొని ఆవిశేహణబును 
ముద్రతో రివడమి, శిశేఖలతోను సరివడమి విభవములో  ఛరివజుఇుకోవల 
యును, 14. అటుపైన వశీకార మేది? అదియ ము|దావిథవవు . గావలయును, 
ఎంతగుడుగుడుగుంచమో ! విద్యార్థులను వేధించుటకు మంఛియపాయము, 1ర్, శ్రి 
"రేఖలు... గీజలని రానేవచ్చినద్సి ఇది మజలనేల? 16. ఒహూ మూల-కారు (డు 
గూడ తనకవనమున కింత యాశ్చర్యపడ లేదు ! 17. కవటంబుడంబుగక..నద (శ్రుతి 
డంబుగానేయన్నది, గాని కవటమునకు డంచేమి? (అివిడంబుకవటంబు నకొ__. 
అన్న నర్థముండును,___.]10. ఇందు (వట్టకా వట్టుటచేత నంగుశీగంగి కేఖలు _ “గమ 
ర్భితముల్చా అంగుకీసంధి లేఖలచే పట్టుట 'సమర్థితమా ?---వద్యము బే 'స్పష్ట్రవడదు. 
(కరణము చేతను ఈతెనుంగునం డెలియదు. అందులకు గమకదుయిన చావలతా 
శంకి నేత్యాదివాక్యమును వీరు తవ్వగా తెనిలంచినారు, వద్యంప్రుమూాలములో త్ర 
(వయా లేదు యస్మా త్తని భద ప్రయోగముచే వట్టుటయే గీజలచే 'సమర్శితమై 
యున్నది, క్ష 



ద్వితీయా౦కము, ౨౭ = పుట, రా 

౨౭ - వ వుట, 

[4] క ఇందు న్యాస ంతీరస | బిందువునింద్మిందిరములు పేర్షి౦[దావుక 

622 ముందెదిముందిరబుయ్యర ! విందముగలిమందముగని వేవిడ నాడుకా, 

మూ.-వా'న_న్టీరధవిన్లుం | సుస్టర మిన్ఫి స్థిరా ఇవా పిబ_ని 

చిరమన్టిర మరవిస్టం | మన్దంబున్దం పరివార ని, 

-ఈన్లోకములో రాముని భూడ్కు_లు రామముఖారవి దము నుండి మెల్ల మెల్ల గా 

నీతావాసంతిమీందికిం (గరించి తదీయ వభూాతేలావణ్య మకరందము ను (గోలుచున్న 

వని ధ్వనితమగుచున్నది. మూలభుందు చిరమందిరవునుట నీతాలావణ్యముయొక్క- 

యాకర్ష ణగుణాతిశయయమునుం జేవ్వటకు 1. ముందెది మందిరమనుటచే చిరనివాగ 

మనునర్థము రాదు. రామునిభూడ్కు_లకు రామముఖము ఆజున్యము నివానమేగదా, 

ల్లి దుజీయ (ముందు అనుటచే ఇంకను వానంతి మందిరముగునని "సూశ్లితమైనది, 

రామునిభూడ్కు_.లకు రామముఖమే బుందిరము గాని నీత చుందిరము గాదు. ఆచూ 
డ్కులు న్రీతమీదంబ సరించి మణిల రామముఖమునౌకే పోవుచుండును. అల'గవళిత 

విళోకనబు లలక్షణముం బరిశీలిం చుండు జయబేన వివతీ,తార్లము తెలియను. "నురు 

షునిచూవులక తుమ్ము దలను సాటి చెవ్పట 'సరిగాదని యశడావడి జేయ శక్యము గాదు, 

చ॥ వనతరువల్లి కాకూనుదువాసన లగాబ్లక శౌ లకన్య శా 

. ఘనఘన వేణికాభరముకద్లు నితావికిం జిక్కి (మోయునుకా 

వెనుచనియెకా ద్వి రేభములు వేముజు భావివిరోాగ చింతే 

వనరుచు వెంటం బోను మహివల్లభు భూ పుల పోనులో యమనకా. విసు, 

8. వంతులవా రీన్లోకమున నీతొరామ 'సంబంధథిధ్వనిని (గ్రజఖాంచమి ఈ (ముందు? 

శబ్ద వయొోగమను చేత విశదముగుభున్నది. జయ దేవుండు లావణ్యమును “సూచించుట 

3౩ రనబిందువునకు నుందరవిశేవణమును వేనీనాండు కాన దానిని * పీతి చేసీ 

4. పేర్తిక్మ్యాగెరనముగ్చా లేక అతిశయము గ్భా అని యలిశూసప చేయటయు 

మూలమ్భాదయాపరిజ్ఞానము నే 'అెలువుచున్న ది. 

[8} క॥ వదలంగై గవశిశిరము 

630 పొదల ంగయావనవానంతము సుగుచగుచ్భా 

భ్య్యదయయ మొదవుటనునవయువ 

తిదితనులతము దమునిడువుదినిగడుమాకుకా. 

మూ,---నిర్హు క్షనై శవదశాశిశిరా నవీన | 'సం్యపా_న్త్రయావనవస న్గమసోరముశీకి 

ఉన్ష్మీ లిత_స్తననవ_స్తబశా నిశాబు | మేణీదృశ శ్తనులతా తనుతే ముదం న, 



గటు ఆంధ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

1. యావన-_మూ. గవీననంపై వ్రయావన, 2. వాసంతముగను..మూ, 

వాన _స్తమసోరమశీ?_..3 శవమునకన్న యావనం 'బెంతయ మసోనారము భోగో 

విత మని తెల్బుటకు మనోరమ కీ! అనుట్క వంతులవారు దానినే త్యజించుట |! రకు 

చగుచ్బాభ్యుదయము__మూ,ఉన్మీ లిక స్రననవ_స్తబకా. శీ. ఇటనెల్ల నవీననవశబ్బము 

లనుమాని యవళతికిము దు చానినుంచుటు తెనాలి రామలింగయ్య తల బోడిచేయించు 

కొని చంకలో జుట్టుంపించుకొన్న ఏధముగా నున్నది. నవబాలా నవలోలా, నవ 

ముస్ధా, నవవృన్థా, ఇత్యాదివర్ల నలు వక్క_నగావు, నవయవళతిది తనులత_క, ది 

వర్ణము |పా'నవూరణము, ఆక్టీ లార్థస్ఫోరకము. దానికి తోడు, తనులత, [తనుజా 

నూకు మైన] ఇత్యాది "న్ఫురించును. (యావనము పొదలయ ) అనిముందు ఇెప్పీ 

ముజలనిట గ్ర, యవతి యనుటచే నైనయావనపొనరు క్త ్రముచేత నేమి భలము P 

గ్గ ఏణీద్భళః అనిగదా మూలము $ దానిచే నే తవర్గన మైనది, ఇాంచల్య వై శుల్యా 

దికములు 'సూచితనులై నవి. 8 ఇంతింయ-గాక ఏణీదృక్త పము చాల్యావగను యాన 

న ప్రాదుర్భావ లెంగనులలో 'సెకటి, ౮౯-వ “పుటలో నుదాన్భాతమైన రసబుంబరి 

శ్లోకముం గనుండు, 

సీత-..[పొాలయలుకతో] ఇవ్వుడు తప్వనుడువులం. జెవ్వసీయొక్క- వక్క 
682  నెడలిచేజూక్క- ఛక్కికరగద..___ 

1. ఇవ్వుడు....-ఇది చేనికి విశేషణము ? చెవ్పటకా, ఎడలుటశ్యా, అరుగుట 

శా? ఈహౌటివాక్యమేనియు అగందిగ్లార్థముగా నుండరాదా ! మణీయయ రాముడు 

నీతను తత్య్భొందర్యమోహికుండై పెరోడ్డియాడలేదు, ఈమెగెట్టినయీ 1. మువ్వల 

లోం బడి శి. యిక్క-లం గని వలచి పెండ్లియాడినాండు. స్మీవక్క_ నన్నం జూలు, 

| అకెవవి, 

[12] 'తే॥ విమలబిసరోచులుకపోలవ్మిభమములు . 

644 శంచలనలీలనీలాంబు బములుకనులు 

ఇరు వికసదశోకకి'సములుశన యము 

లతివవివిలా'సములుమ'నూహూరములవున్లు, 

మూ... అదులమ్భు జొళ'కా బ్లకమనీయకసోలరు చక 

తరళ సలీలసీలనశిన పలిమల్లద్భనఃి 

వికసదశోకశోణకరకా _నిళ్ళత "ను సలసోః 

మదలుశితౌని హ_న్ల లలితాని వార న్లి దనం, 



ద్వితీయాంకము, ౨౭ = పుట, గాలి 

1. మూలముసంగల లలితవి శేమణము (మదలుళితొని” .౦యను నది వంతులవారికి 

నీరసము గానే తోంచెసూ అర్థమే తెలియలేదో, త్యజించినారు. ఈవి శేషణ'మే శ్లోకము 

లోని సేశారాంక మని క 2. నుతనూక.నుతనుళ్వ్ణము లలితను సూవార 

త్వమునకు హేతువు. జూసుతనుత్వమును న 'సమర్థించుట శే తొలిమూండు పాదములయు 

నన్యా'సము, "కావున అవిశేషణ మెంతయావ వశ్యక కమో ఊహిాంచుకొనుడు.._. దానిం 

ద్యజించి అలివవి యనుట (నీలోత్పలద్భశః అనుటకు తొయ్యలిది అనుటయు, ఏణీక్భ 

శః అనుటకు యవతిది అనుటయుంబో లె] అరనీకతం దెలు-వుటయగాక (యవలతిది 

అన్న క్షు) 3. పరివా'సనీయమైన యొకానెక యశ్లీ లార్థముంగూడ ధ్వనించుళున్నది, 

4. వీరుసుతనువునకు విశేషణములయిన మూంటుబచమూవీహులను జగులయొట్టి వా 

క్యములుగా తెనిగించినందున, మూలకవి యుద్దేశ్యములుగా నిబంధిం చినవియిందు విఖే 

యము లై) విధేంయములుగా నిబంధించినవి ఇందు ఊద్దేశ్యమునై మూలకారవివశీ తార్ధ 

ము ఇెడిఫోయినది, చతుర్ణ పాదము... “అలివవి విలాసములు ఉహు. 

కందు గ్ర, తక "లేకున్న 'చాగుగానుండును. అవుననుటవేత సం బేబాము 

'స్ఫురించుళున్న ది; నిశ్చయము తగ్గి నది, మూలచతుర్ణ హె దార్ధము==ఆహా |! ఈసుంద 

రాంగియొక్క_ మదమ్మిశము లై న లలితములు మనస్సును వారించుచున్నప్పి అని, దీని 

యి తెనుయ పాదము నీరనమై న్నిష్పాణమై ఎవ్వంటేని నన్నా శనీ శిమ్యనిర్భంథధమున 

కు లోంబడి నత్యంఠతరము లేక శృం-గారకావ్యమును పాఠము ఇెవ్పచు "సూత ప్రాయ 

ముగా నీరఖిని వేశముగా నిరుతొ హాము గా ఉశుష్కుం. కాస్థ తిష్టత్య అనుశై లి 

గా తవ్వగా అర్ధ మేడ్చినట్లున్నది. మూలనుందు రాముడు హారి ంచినట్లును అతని 

హృదయము స్రీతాలలిశములణేత నశుడు అవవ్భాతమై పోయినట్లును [వాంకౌదివద 

నూచితము | అర్థము కలుగుచున్నది, గ. ఇ_ల్రెన్లలో రాముడు తననూట చెవ్సకోన 

ట్లును లక సామాధ్యబ్భ తాంకము చెక్చి నట్లును 7. ఇవ్వ డాలలితములు మోహ 

రములు గానట్లును, ఇంక గెప్పటికో కాయలవనియు ఈమొద సలయిన యహెర్ధములు 

నిబద్ధమః నై యన్నవి. మూలదుందు తొలిమూండు పాదములను బహు వీహులం జేయ 

ల, కపోల-కాంతి వభృతులు లఅలితములదుసోహారత్వమున నకు కారణములుగా ను£ 

నిబద్ధము లై నవి. ఇందు ఆ భేదమును తప్పించి నాలుగు వాక్యము లను వరన్చర'నంబంధ 

ములేకుండ వరస్పరనిరపేతభంగిగా రచించినందున శ్రి, శూర్యో క్షళార్యకారణభా 

వము దాయి పోయినది. మణీయ నిందు అళశోకకిసలయములు కరోవమానముగాం జే 

వృంబడినవి. మూలముసం జేప్పంబడిన సామాన్యథర్మ్మము 9, శ శోణత త్యక్తమైనది. దు 

శీయ నిటఅశోకశబ్బ మునకు మూలములో వికసత్ (=వికనీల్లునున్న ] అని విశేషణ 

ము ఉన్నది. చానింబట్టిచూడయా నిట నకోకకునుముమేజియ దేవో క్షముగాని తత్స ల్లి 
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శారా ఆంధ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము, 

వనుగాదని తెలియుచున్నది. అశోకము మామిడి ఇత్యాదులయాకులు పిద్ముట ముదిరిన 

కొలంధియ ముణుంతలుపడు గాని పొటమరించునవ్వుడు వి_స్హ్రతములు గానే పొట 

చురించును. కావున -పుష్స్ఫముర్ధము గాదేని, యోవిశేవుణము విరోధించును. 10. వం 
తులవారు ఈవిశేవణబము నుంభుకొనియే కిగలయమనుట వింతగానున్నది. మూల 

నుందు జెప్పంబడిన సాథారణధర్మ్మ ము కడు సవశ్యచుయినది. శోణత యశోకచుష్పు 

ములందు "సుష వనీద్ధము. వంతులవారు అశోకావువు ఎను ఎటువని మెటుంగరుగావలయ, 

a తలం విరిగావలయు, Me ఈ నాటకములోనే 

చళుర్ధాంకము ౬.-వ శ్లోకమున “పుష్ప తాశోకళాఖియను మూలమునకు తముపద్యము 

లో అశుష్పితాశోకయని ఛేదమగునట్లుగా “వార్ష దా-కుష్పితాశోకనగంబు ” అని ర 

శించికొన్చారు. అశోక-ఫుష్పము ర_క్షమనుటకు ఆవద్యం వుమూలమే (వనూణము 

తదీయవిముర్శంగనుందు. నుజీయు నిట విక'సచ్చ్ళబ్ద రక ణార్గ ము... అశోకకి 'నలయయము 

పొటమగరించుతణి చుట్టగానుండును వీమ్మట వి_స్తరిల్లును * అని దు-ర్వాదము చేయువత్న 

ముందు నీచోవమాదోహము సంపా ప్టించున్కు చే యెక్కడ గురిగింబియంత చిగురుచుట్ట 

యెొక్క_డ? చండభానుండు మిడుంగురుంబురు వువో తె 'లేజరిల్లుదున్నాం డన్చట్లుండును, 

- - చ! తనరునశోకభూరువాలతాముకుళంబుల నంత-రాంతరం 

బుననిడి పొన్న్మకొన్నసనలు భూవతి మాలికగా నెగర్చిచూ 

పీన గరువంవుర్గంశు లెడ వెట్టినహా_క్తికనారలీల సై 

కొన జనుదోయి2ై నునిచెం  గోమలి లేనని వంకురి ంవరగాకొ, 'వకచు. 

ఇందు గరువం వు అనుశబ్ద ముంగనుండు, అశోకవువ్పము సెద్దదియని తెలియ 
ను. ఇందువలన నిట -వుష్పుమే అశోకశన్దార్థముగాని వర్ణవముగాదనియు విశదము, 

వల్లివమే వలయునేని జయదేనునిది విలసత్తుగాని వికగత్తుగాదని వాదిం-ుండు, 

( చిలుకలు రంజిల్లక్శా చివుళ్లు విలనీల్లెకా* అని యండలేదా? 11, మజీయు వీరు 

' వోబవి శేవణమును త్యజంచుట శ్లోకధ్వనితమును ఎజుంగమికి లింగముగానున్నది. 

ఎట్టస-..-మూలములో మూండుబహు[వీహులలోను వరుసగా శుక్ల సీలశోణవర్ల ములు 
ఇెవ్చయిడినవి. తదవన్యాసము చేత నీత (పకృత్యవతారముని నూచన చేయంబడినది. 

చతుర్ధ షాదముచే భోనగ్మవదత్వము “సూచితమైనది. (వకృతి లోషాతళుక్ల కృష్ణ యని 

యు భోగచా తి యనియ (ప్రమాణము, 

ఆదా మేకాం లగోహిత శుక్ల కృ సాం బహ్టకి (వజౌ 'సృృజెమానాం విచ్మితాకి. 

అజో నితో జువమాణో౭.నుశేతే బవ త్యేనాం ? భ_క్షభోగా మజో౭న్యవి, 

నీత డ్రకృతియనుటకును రాముడు ఈశ్వరుండనుటకును (వమాణము “ఆ 
యోశ్వరుండ నే నా! కాయో నీతావధభూటి”” ఇత్యాదికను నెజుంగకలయును, శోణ 



ద్వితీయాంకము, _9౭ - పుట, జానా 

శబ్దమును శ్యజించుటజేత ఆ వి శేసార్ధముయొక్క-_ స(ోరకము పోయినది. ముజీయు, 

వద్య చతుర్ధ పాదములో విలాస టల. వర్ణ్మింవయిడినవి. ee స్ట) లశ్ళంగో 

రచేష్టలు, ఇవి అమరునిచేం జెవ్పయుడినవి. ప 

( స్ర్రేతాం విలా'సబిబ్బోకవి భవా లలితం తథా 

“సంలాలీ'తే త్యమ్ హావాః [కియా శృజ్ఞారభావజాొకి. 

ce _స్టీ )లయొక్క- శృంగారభావమైన రలెవలనంబుట్టిన విలాస్రాద్మి క్రియల. వోవ 

ములనయిడును. . ,[ప్రియనియొక్క_ దర్శనము చేత నయిన కటాత. భూవిళా-రాదులు 

విలాగము,...లలితము నుకుమారాంగవిన్యాసనరూవమై యొన్వనద్వి*” అని గురుచా. 

ఈవద్యమూలములో జయదేవుడు లలిళములను ఇెవ్చంగా వంతులవారు వాసికి బదులు 

విలా'సములను జెప్పి నారు. ఈవమూార్పునకం గారణమేమి? విలాసము దియదధర్శగజని 

తము గదా? ఇట గీతకు (పీయదర్శన మెక్క-టిది ? ఇప్పటికి నీత యింక ఎరామునిం 

జూాడనై నం జాడలేదు, రాముండు వక్తగదా? తాను ఆమెకు ప్రియండనియ 

తనదర్శనముచే నామెకు (భూవికారాదివిలా'సములు గలిగినవనియ నతని భావము 

"కాందగునా ఏ ఇది కేవల మ'సంబద్ధము. కావున నిట విలాసములను జేవ్సట సరి 

గాదు. మూలకారుంథు అంగాస్రాందర్యమును స మూండుబము[వీహుల వర్ణించి తదీయ 

'నుపమారవి న్యాగరూవమయిన అలితములను తత్చోషితములను గా వర్జించినాండు, 

నుపమారాంగవిన్యానమునకు (ప్రీయదర్శనము "కారణముగా లతణములర6 జెళ్ళ స్ప 

బడలేదు. “కావున నది యిట పొగ సంగియన్నది. ఆసుకుమారవి న్యాఫ మునకుం గాల 

అము-గా  మదలుశితాని * అని మూలకని చుదమును పస్పినాండు, 18. వంఠులవారికి 

శరణమైన ౪ మదలలితాని మే విలనీతొని వూర న్టిమనకి” అను ననాగరలిపిపాఠమున 

కున్సు విలనీంచిన మద్మ్యవయ క్షలలితమనియే యర్థము "నేయందగును, ఉవపత్షి వూ 

రో క్షమే విలాసలలిశములకుం గలభ్ధేదము అెలియమిే తెలుంగుకవిగారు ఏచేయైన 

నేవుని శుజ్బ చేయి మూపినారు, మార్చున కివ్సుడు కారణము తేెలినీనదా $ ఈవద్య 

"మెందులశేని పనికివచ్చునా | |! 

5] క॥ ఈముగ్గాక్ళ రిచేతకా | శ్రీమహిశునీచేం గుమారవ్భ సఖు నిజేనా 

649 ామంబెయ్యది'సలతము | సోమూ_ప్రీయవర్టమువలె సొబగొందుంగడుకా, 

నీతానఖి ఆరామనులో రామునింగార్చి వేనీనవర్లన యిది, 

మూ, అనేనము గ్థాకృతినా న నగాథం । నిన్హా నళా నేన కుబూరెాకీణ 

లతొవనం "కాదు మిదం చకా_ీ | జటాననం శీతరు చేవ చమ్మ 



౧౦౦ ఆం(ధ్మపసన్న రాఖఘువవిమర్శము. 

'నుందరాకారుండును అత్యంత శాంతుండును అగునట్టి యిక్కు_మారునిచేత 

ఈలతొవనముు, 'నుందరాకారుండును అత్యంతకాంకుండును అగు జాబిల్లి చేత క్ 

జటావనదువో లె (వకాశించుచున్న ది అనియోర్థదు. 

మమూలభులో బల్లి, విశేషణదులు కునూరశీతరు చులకు సామాన్యము లై యున్న 

వి. ఇందు సోమా _ప్టియని శీతరోచి సమాసములో వడినందున అతనికి న్ఫురింవకన్న వి. 

8, 4. మజీయు ఉవనమాసూవమేయవాచకచులై న లతావన జటావన శబ్బ్దములను రెంటి 

ని వనశజ్టాంతములనుగా6 జేయట'చేతను శెంటను (వథమావయవములుగా లతాజటా 

యాని ఆంజేనీలయషరముల యాశకారాంత _స్ర)లింగశబ్దములను వె పెట్టుటచే చేతను, ఒకా 

నెకసొంశు గలుగుచున్నది. చబుజణీయ నారామ కవర్ణ సౌమ్యుము Wa జటావన 

శబ్ద స్వరూవవీ నేషమువేత నే "నూ చితమై యొకానెకశోభాను పొందుచున్నది. అది ఆ 

"రామ కవర్గ శబ్దముల చే6 గలుగదు. అరామమనక లతొవనమనుటచేతను కవర్ణ దుసళ 

జిటావనవానుటచేతను లతొజటలకు సౌమ్యుము "న్ఫురించునున్న ది. క్ర. జటావనమును 

ట'జే జటలు త్రదు గొవ్పయరణ్యమంతదియని ధ్వనించుచున్నది. ఇది యెల్లవద్య 

మును (తవ్వినను "కానరాదుగదా న 

; ౨౮'-వ పుట. 

కనుంగొనక._అంతర్జడువు, 

క॥ కనవేకరంగనయనన | యనములం౫గదుల స్య యావవారము అనుగ న్లు 

650 గొననగుల్గశిందనందిని | ఘనతుంగతరంగశోఖభ ఖతలం బెల్ల కా, 

మూ,.....ఉ_త్తరజ్ఞ యకరజ్ఞ లోచనే | లోచనే కమలగర్వమోచ నే 

అచ్చు 'సుస్టరి కళిస్ట నన్ని నీ | వీచిడబ్బురగగ్గీర భుమ్బరమ్, 

కవే. [కర్మ లేదు. ఈ వ సము “అతనియాలునేలుత౯ ”) అనునైడ ఏలు 

థాతువునకం గర్మ లేమి నావ్నేపించినవాని మొగంబున వేనీకొట్టుటక పనికివచ్చును.] 

1. కనుంగొననగు.__కను9గొనునది యేది P కళిందనందినింయా కర? అన్వంయ నూతీ 

రున భమువెట్టుచున్నది, ముణీయొకతీరున, ఆకాశమంతట యమునాతరంగము లగ 

వడుచున్నవి చూగునుని యీవద్యమునకుం 'దాత్బ్సర్యముగా (భమ గలుగును. కనుం 

గొననగుక_ ఈ లాట్టున కర్భ మేమి? (పార్థ నార్థనూ P ఆయార్థము దీన గహించుటకు 

గదుకము లేదు. కనుంగొననగుకొ ౫ కక లేక అగవతయిలదు లేక అగ 

వడుంగాక్క యూడందగును నిన్ని ంోర్భములలోే ఇదే వే యని నిశ్చాయమెట్లు $ తాత్పర్య 

బాధ మెణీంగి పిమ్ముటగదా నిశ్చంయయము చేనీకోవలయను. ఆమె చూణినైేని తన్నేత 

“కాంఠిన్యా ప్రీ ఆకాశమందు, యమునావీఖిడంబరమువతె నుండునుగాన్స అదియే 



ద్వితీయాంకము, ౨౨౮ - పుట, ౧౦౧ 

- అశాశముగనున్నది భూడుముని చమత్కొారనూ ? కనుంగొనక=ా(నీవు) చయాడంగా, 

ఖతల'మెల్ల కళింద. ,.శోభి అగుకా అని యాన్వయమూా ? ఆవర్మందునుు అగుకొ= 

కాగలదు అగుంగాక ఇత్యాద్యములలగి - నిటనేది ? నానయనములం జొడుమని: 

"పూర్వార్థ మందు అర్థమా ? కనుంగొనకా అనుమాటలేకున్న ఈకష్ట్రముండదు. పాద 

'వూరణవ్రభావబు అెలినీనదాలి మూలములో కనవే అనుటకు ఉ_త్తరజ్ఞ్ఞయ అని గక 

ర్మ్యకధాతువుగాను లోచనములు దానికి కర్కగాను ఉన్నందున నిస్సం బేనాము, దాన, 

సీ దృష్టులను పెకి (ప్రసరింవరజేయమబ్లు, అని యర్థము "సులువుగా వచ్చుచున్నది. 

మూలములో అస్తు అని గ్రౌర్థగగానున్నది. వైగా అగుధాతునుగానున్నది. కాన 

"ఏ సందేపషములు మూలచుందులేవు, వద్య మిట్లున్న ననందిగ్థముగా నుండునని 

తలంఇెద, 

క॥ కనవే కురంగనంయయనన | యనములతో సీరజస్మ యావసాములలో 

వినువీథి యవుత యమునా | ఘనతుంగతరంగచంఘగంభీ రము గాకా, 

651 సీత, ఇల సీయెడనేలకనలుదు ? వేఆందో జెందముంచుటవే గట్లు త 
అంవంబడిలివి,._. 1. ఇట చేెఆందోణెందముం చిన వారెవరు ? సీతయా సఖియా ? 
అసందిగ్ధముగా (వాయవలదా, నీత యనియే మూలము. : వేఆజందో జెందముంబిలి 

ని అందుచేత నట్లు తలం బెలిని...__అనునది. 

గ 'సఖి---నమ్మికకిమ్మియిన నావంటి దాని యయందున్సు మన'న్ఫుదాంచుటచేం 

652 జాలును. 1. “మునొన్సు దాయవకుము? అనిన తెల్లుంగగును, 

[అని వీతుగలిలంబుగ రాము గాలోకించుచున్న ది,] 

రానుయడు. (నిర్వర్షించ] 

ము అగ'సర్వ'స్వముయావనంబు నకుగీమా'సర్వ భోగాళికిజా 

[33] దృగు పా త్రంబగుభాగ్య మున్న దజియ శ్రీకన్న సౌధాగ్యమా 

685 జగేకంబగు సౌరమాజనికి మెచ్చ ౦గకాభలంబంగజా 

' భ్టగళ్ళ 0 గారరవా స్యమీరమణి యా చాగంయ కేంగాంచితికా, 

ఈశ్లోకము మూలములో 'సంబంభవడలేదు. 1, మూలమున నీతధూ కృ వర్ణం 
వంయబడినది, పద్యములో నీతయే వర్ణి తయైనది. 

మూ. 'సర్వ'స్వం నవయావఐనగ్య భవనం భోగస్య భాగ్యం ద్భశోకి 

సౌభాగ్యం మదవి భ్రమస్య జగత సారం భలం జన్మ నః 

ఆకాతం కూనుమాయుభ'స్య హృదంం రాగస్య త్ల షం రతిః 

శృజ్ఞారన్య రహస్య ముత్సలద్భశ _స్తత్బి_౦చి దాలశ+ికితమ్, 



౧౮6౨ ఆంధ[పసన్న రాఘవనిమర్శము. 

ఈయుత్సలా జీ. యొక్క అరవంతచూ కు నూతనయావనముయొక్క- 'సర్వధన 

చు, భోగముయొక్క-_ యిల్లు, (గా) నేత్రము లయొక్క... భాగర్టము, నుదయు _క్షవి భమ 

నముయొక్క- సౌభాగ్యము, జగత్తు యొక్క సా రాంకము, (నా జన్మకు భలము, కను 

బూయుధునియొక్క- యఖభిపాంయయము రాగముయొక్క-_ రవాస్యము, రీతియొక్కు- 

తత్త్వము శృంగారముయొక్క_ రహాస్యము. అని శ్లోకాతరార్థము, 

తత్కి_ఇన్బీ దాలోకితమ్.... ఆరవంతమూా"వు అనియర్థము. అలోకితమ్మను వద 

మునకు చూడయిడినది అని యార్ధమను వతునున మయా” యని కర్త లేమి కొంత, 

అోవముగానున్నది, వై గా కించిత్ అనంగా కొంచెము అని మూడంబడుటకు విశేస 

ణము గావలయు . ఇతండు కొంచమే చూడనేలP [నిర్విర్థి ంచి] అనియన్నది, సం 

బ్భాత దృష్టులతోం జాచి యని యండలేద్యు సూ_ర్రిగానే చూవెను. కావున నీయ 

ర్థము సర్గిగాదు. “పైగా మూలమందు తత్ అని యున్న దిగాని బాగు అనియయండ'కేదు. 

కావున -ఈబఘన్యమతముం బట్టియు తత్ అనలా నీఠచూడ్కియే యర్థము గాంద 

గును. ఇంతవజకు అమెయొక్య_ వాగును అతండు వర్థి ంచియే యన్నాండ్పు ఇవ్వుడు 

లీలావలోకనమును వర్ణించినాండ్సు అందులకు (గలీలంబుగ నాలోకించుచున్నది] 

అను కవివాక్య యే నదుకము, ఆలోకించినది, అలోకముం గాంచినాండు ఆలోకన 

మును నర్హించినాండు ఆలోకన మెంఠనుదసోస్టీవకమో |! ర'సజ్ఞా లెజబులసదురు. 

జయ దేవకవి యిీశ్లోకమును శాకుంతలములోని షట్ప'దాఖిభూత శకుంతలా _ 

నేత వి భామవర్హ నకు బదులుగా రచించికొన్నాండు....-మజీయ "రాముడు "కాం చితి 

ననిచెవ్భచున్నాండు ఆమాట యిశుడుఖెవ్చ నేల? ఛాగును గంట నేశునుండి కాంచుచు 

వర్జించుచు ఉండలేదా 3 ఇవ్వడు 'కాంచుట ఆమెయొక్క- భూశ్చునేగదా 0 2. ఉ 

త్పలద్భశః అను విశేషణము యాశ్పువర్లనలో. సౌభి పాయమై శోభిల్లుచున్న ది. 

ఏయేవ్యాసౌరనుందు ఏయే యవయాములశోభా బుస్టీ్య్మదియ గోచరమగుసో తళ్త 

చా గ్రపౌరవర్లనబుందు తత్తదవయవ వర్షనా'వూర్వకముగా సంబోధించుటయు 

నిశ్రేశంచుటయ మహాకవుల మూర్జము.._- 

కిగ్రలంకబ్బుదో ర్విలానీని కరినే నిహితగ్య పౌదవశ్క-నే 

చరణభ్య న లే చాధా సంతి వామోలు వామ స్య. 
. | 

ఇట నశోకదోవాదదానవ్యా పారనుందు మాళ వికయారు లావణ్య ము అమి | 

డ్రునికి వాయ బేవని సౌవాయ్యంబు వేఠతసూ ఒండు విధమునిసో బుధ్ధిగోచర మైనదని 

న్భ్బాదయము. ' ' 



ద్వితీయాంకము, ౨౮ = పుట, . ౧౦౩ 

కింీతలై 8 క్ల మవి'సోదిభి రాక )వాతాకా 

సంచారయామి నశినీదశథతాలవ్వ న్ఫెః 

అజ్కే_నిణాయకరభోరు యథా నుఖం తే 

'సంవాహయామిచర ణావుతవద్భ్య తె మా, | 

ముహు రజ్లుళి'గంవృ తాధరోష్టం (శతిపేఛాతర విక్ట 'చాభిరామున్ 

ముఖ మం'సవివ రీ వక్షులాజ్యాకి క నచుమ్బితం తు, 

ఇందు కరభోరు వక్త్మలాశ్షీ శబ్దముల వ్యాదయమను నరయండు, ఇక్షు -ఈఊవ 

ద్యమందు జయ దేవకవి చూచ్చును వర్షించినాండుగావును తత్చుష్ట్యర్థమై ఉత్పలద్భళః 

' అని నిన్టేశించినాండు. 'దానిం గానక వంతులవారు ఆశబ్దమునే రూక్చుమాసీ రమణీ 
యని తెనిగించినారు, 8. మజటీయ ఉత్సలద్భశః అనువస్టిని సర్వస్వాదులకు | పథ 
మాంతనులకు వదింటికి సమాగాధికరణతా బోధకనముా (వథమ'గామార్చి నారు. ఉత్స 
లద్భశ ఉత్స లనే తమైన నీతయొక్క.. వీరు గహాంచిన విధమున'నేనియ, ఊత్సలద్భృ 
శః తర్ =నీతయొక్క.. అది అనగా, రమణియొక్క_దానైిన్లి, అనవలయున్లు. అట్లు 
నుం బేయలేదు, ఇట్లు తచ్చబ్దమును అన్యయించుకొనుటలేం గలుగు మెతాసెక 
యీ లార్థమును (వాయ వెజచుచున్నాను. ఉక్షహేశువులచే నీతయొక్క- ఆరవం 
తభూచ్పును గంటి గనియే యర్గమనియ, వంతులవారు (్రానీగది యర్థము గాదనియ, 
నిశదద్గుని యెంచి విరమించుచున్నాను. మూలములో వది యశ్లేఖములం జూశ్పు వరిం 
వంబడినది. శీర్ 6. వద్యములో మూండు త్యజింవయడినవి, పాదాశ్తూ రణము లే 

నర్థము నిమ్ముల మై యనర్థములు "పెల్లువ్చఖిల్లుదున్నవి. '7. SOT Nem ర 
హాస్యము... ఇందు ఆఅనంగుని అధ్వగుండనుటశే లభించిన నదర ముదు ? ములీయయ 

నీవిశేవణము (ప్రకృత విరోధి... అధ్వసనికి శృంగార మేము}? పియావిరదామువే 
వగచుచుండు వానికి? వివ్రలంభశ్ళ ం7గారమూ ? అదియేనా యిచ్సడు "రామునికి ప్రియా 

మైనది? అంగి 2 అధ్య --గ == నముదనుని చూర్హ ము బొందిన్య యని శృంగారము 

నకువిశేషణ మనువత్మున' ప్ర మూలమునలేని యూవి శేషణముం బెట్టి యింత కోవ 
"పెట్ట నేల? అధ్వగుండనంగా తెరువరి యని యోగరూఖార్థమును త్యజించి యో౭ కేవల 
యోాగార్థమును (గహించున్లోశమిడుటెకా యీనీర'గవి శేషణము) పాదచశూరణ వభా 
వముం గనుండు | 9. ఆచాగు “ఈయధ్వగుండును ఈయిరువురును యల పౌసము లా 

వచ్చిన దోజులు, ముదవిభమము మూలములో చెవ్బ్సంబడినది. ఇందుదాని తెనుంగు 

10. దుదజెం। శీ ఈవదమునకు ముదించినబంయయ శ్రీ యనుగర్థబు (వథ మోవస్థితవు 

గుభున్నది. మదజయముయొక్క_(శీ యని "న్ఫురించుటకు (తథ మోపన్ళీ తాన్టానువవన్న్న 
తాజ్ఞానా వేవచే విలంబము గలుగుచున్నది. బుఠ్ అజం అనింయ “భేదము కలుగు 



౧౦రీ | ఆం (ధ్రప్రసన్న రాఘవనిమర్శము, 

శున్నది, “ఎవ్వండుం, దొడరమి” అన్న్యందులకు సరిగా రాముండు తొ నీమె కోడి 

పోవునట్లు తలంచగని వంతులవారి యాశయమా ? 11. మెచ్చంగకొదీనికి వీ క్రియ 

తో నన్వయము) 1. శీకన్న భభాగ్యముశీపొందిన యోనియర్ణమా ? గ్రీకంశు 

ఎక్కు-జని యర్గమా P 13. శర్వభోగాళికిక... సర్వశబ్ద ముండంగా ఇంక ఆోశినబ్ద మే 

ల? 14, 15. నూలక్లోకము వంతులవారికి ఇంచు శేనియ గర్భము గామికి అగుక్కా 

ఇకా అను నిందలి (క్రియావదములు నిదర్శనములు, 

వద్య జరదరణ్యమందలి పాదవూకణ భేతాళములు.--- 1ర్రీ. అన __ పా, 

17. బయ. 18. సర్వంాపా. 19. అపా. ని). ఉహి_త్తంబగుట సౌ. 

(మూలవిరుద్ధము], ని]. జయ---పా. బిల్లి. శీ_య, 23. కన్న = హా, వ చెం 

పా, ల్లిక. ఏీకంబగు--పా. న్లిర్ర. బె.పా, న్లీ?, మెచ్చంగకొ._య. శ్లిర్రి, అంగటి... 

పా, శ్లిరి. అధ్వగ హా. 80. 'బా-సా, 

ఏవి చేయంబడిన బలులు.-31. నవ [(యావన'సన్య]ె; 32. [మద] విను 

గ్య, ఆకూఠం కానుమాయధ న్య, వృాదంయం రాగస్య, తత్త ష్టం రతేక్సి 33. ఉత్సల 

దృశ, 

౨౯ - వ నుట, 

ఒాాపొల్లువద్యము. 

లే! చాలయవ్భు తపయోధికల్లోలలలిల 

£9] లగేకనములమునింగించునీకడనేనుC . 

G94 గాదెయిది'సుముపమూ_ర్తంబు గాకయన్న 

(బ్రహ్మనిర్మాణముల వెట్లుచాగుమీరు. 

మూ, అవ తమంయవరెమోాధి ఖీ బకల్లోలల+ లై డి 

న్నక తరలాటీయ్యతమాంనేతపాలై 8 

అపీభావతిసదాయం సన్మువూ_ర్రఃి కతోవా 

వ్లుభురవిధురమి శాక నృష్టయో సా విభాతి, 

. (స్నృవయర్తిడా స్నానమాడించుచున్న ది యత్ర == వీమువన్నూర్తమంద్చు స 
"'దొణణుల్ల వ్నడు.] శ్లోకార్గము-ఈతరలాతీ అద్భుత సాగరము యొక్క... బలినీనళరం 

గములవలె చంచలమయిన తనమాడ్కి_-పాఠములచేత నన్ను స్నానమూడించిన యా 

ముపబా_ర్హము నాజిన్య ములో దా "నుముహూర్హము [(ఇంతక్న నుముహూర్హము 

నాబిన్ముములో నింతకుమున్ను లేదు, ఇంక నుండద్వు అనంగా ఈనుముహూూ రము నాక . 

ట్టిశాశ్వత సౌఖ్యమును నలుగంబేనీనది అనిభానము], అయ్య ! అట్లని యెట్లుగం 

తనీంతును | బబ్లూ సృష్టులు నుఖదుఃఖమి శములుగదా P [ఈమె యిళ్ళుజే ననుంబాని 

ళీ 



ద్వితీ యా౦కము, ౨౯ = పుటః ౧౦౫ 

యేగినంతనే నాకు దుఃిఖమేగచా ?] పద్యమునుండి యీాయస్థమును (శవ్వియె క్తుండు, 

నంతులవారు స్వర స్యవి నాశనధ్వజ్య వతిష్టావ నాచార్యులుగా 1. తరలాతీని ఎత్తి 

వేనీ ల్లి. చాలను ఇెట్టినారు. ఇదియు చూ చువర్హనము, "కాన అతీతారళ్యనర్లనవర 

మైనశబ్దముచే మసోకవి నిర్టేశించినాయడు ఇట్లు తెనిగంళురని మెణింగనేని కవనయే 

శచేనీయయుండండు, తరళాశీ స్వారస్యము ౧౦౨-వశుటం గనుండు తెలియను 3, వీరికి 

అమ శ్రశద్ధార్థము తెలియక, ఏకడ నని యర్థము చేనీకొన్సి ఈకడ నని తెనింగించిగారుః 

ఇట ఏముహూ_ర్హమందో అని చానియర్థము, 4. సచాశబ్బము లేక వద్యము పనికిరాదు. 

ర, మధురవిధురమి, శా?=ా బాగుమీటు ... దీని పేరే నోకంబర్హు తెలుంగు, పెద్దలు శాంతా 

"కారశ్చురాణ మందురు. విధాతుకి 'సృష్టయి=ా బమ్మా నిర్మా ణములు, కులోబా==ట్లు, 

మధురనుధురమి శొక (విధురయనుటకు బుభుర అంధను[ దణము] ==. బాగుమీజు,' 

మహాకవి తరలాషీ శబ్బమువలెనే గ్ర. విఛాళ్ళ[ చేయవాండు]శబ్దమునునాడ సాధి ప్రా 
యముగా [వయోగించినాండు 7. మునింగించు...మునింగించుటు ంయహెర్జమకరమని 

స్నానమాడిం చినద్సి ముంవలేదు. 8. న్నవయలికి అనుగుణముగా న్నేఠపా లై కికదసా 

ర్య మెబుంగుండు. ర. హాశబ్దము భావివిరవినపిష్టు తాద్యోతకము, “కాననే యిట 

. దానిని వంతులవారు నూని నారు, . 

జేటి..రాచకాయతురా, రాణిగారిచేం బంవయడినదాగను. ఎందువల్ల ననయా 

[8] విడ్ణయగునీతను దోడ్మ-నివచ్చి యభెర్చువుగలిగించు ముంబినగలిజే న్రీం 

697 -ారింపవాలెనసి అందువలన నానీత మొగము దాదురం గనుంగొని కన్నులు 

చల్ల గాయగల వారముగాయగలమని,.- 

ఇది తెలుగుము దణమునకు ఇంచుమించుగా నున్నది. 1. వంపంబడినదాన 

ను,.--- మూ, ఆజ్జ ప్తాన్మీ , ఆజ్ఞాపింవయిడిిని అనవలయును, ల్లి. ఎందువల్లననం6 

గా.---మూ,. యత్కి_ల, ఏమని యనలగ్భా అగవలయును, ఈవాక్యము మనే 

నుంగననిట్లుంథును..భ ర దారిశా అమ్మ గార్లునన్నా జ్ఞపిం చెరి ఏమని యనగా 

(అన్హ్యూయిని సీతను తోడొ్క్క-నివచ్చి విఠతొతవులతో నీంగారిం పము, చూకన్సులు 

చల్లగా అనీంగారముతోడి యామోము'దాదురం గాంవెదము). అని*_వంతులవారి 

వాక్యము ఎంతగిరో వేక్ట న (పాణాయావమముగానున్నదో యరయండు. ప్ర రావ 

కాయతురా? అనియే పీలిచియన్నచో ఆచేటికి తన ణయే హాంథ్య కళాఖూత సిరా 

నన దుంగళము నైమే యుండును. 

[4] ఆ॥శలియానీదుమొ గబము చెలలసంజిందురు (యుగం బండు వెన్న లని డుంబంధ్లజాలు 

701  నల్లగలువదండనాతినీయదిబడ | పాలపోంతమూడ్కి_యబరయయాడ్కి. 
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౧౦౬ ఆం (ప్రసన్న రాభునవివుర్శము, 

ఇందు ఉత్తరార్థము తెలు౦గలిపిము ధ్రణము ననుసరించియన్నది. ఆ మ్యుద 

కములాశి “ కవలయదళ్ళ శేణీకస్థరాబద్ధ వేణీ ॥ ధవళతర ళన్య్భుష్టాదుగ్ధ థా రేవదృ్భష్టి!! * 

అని యున్నది. అందు వేణి మెతీకు కట్టంబడియన్నదని యున్నది, ఆమాటను పం 

తులవారు చల్లంగా వదలివేనీనారు. మెడశేమి యరిపోనికొన్న వా ? నాగరలివీ చదు 

వందెలియనందున మ'సూహరమైన తత్ప్చాఠము “నెబుంగలేనై రీ నాగరపాఠచు 3 

"అయి తవ ముఖలేఖా చస్ద 9బిచ్ళుస న్నేవి!దశనకిరణలత్మీ రచ్భజ్యోత్సా తసచ్చతీ 

గ కువలయయదళ దోణీకష్టరాయా వహా_న్లీ! ధవళబహు ళమిస్టా దుగ్ధధా రేవ దృష్టికి, 

ఇందు _త్తరార్థమున కర్గము._కలువ రేక నెడుదో నైవల్ల ముగుండ [వవహాంచును 

న్న్న తెల్లనిగొవ్చ పౌల్యవవావాము నీదృష్టీ,...-నాగరలిపీిచదువం చెలియోనిభలముం గంటి 

రా! ల్ల, మజీయ వీరిచట జడను చెప్పిరిగదా, ౨౬-చ్చటలో వద్యంబున గొవ్బకొవ్బను 

వెవ్వటమెట్లు 'సరివడున్లు! శ్రి. వండ్లంట. చెలిభండ్లునుల్లె మొగ్గ లనరాదు, . , క్రమత 

వీనికి వీనులు కన్నుదోయి చెక్కు_లును బలువరుసయు, , , అనుచుము నువాడిరవియచే. 

కొసంగవలయు. * అని యవ్చకవి. శ, “నీయది? యనికొంత నేవు నిలువుదలచేనీన 

చో ది వర్ణ స్వారశ్యము తెలియను. 

పనికి రానివద్యము, 

గ) లే! అనవడకయ నాకనులకునగవడియెడి | నెంతయ నువింతయి 0లిమేల్చంథియిద్ది 

704 - వగలురాలేయిపోయినంబలుదమియను | 'సచ్చకోరకములకునుజుం దికవ లె. 

ఇది శేవలము 1. మూలవిరుద్ధము, "కాలవిరుద్ధము, విరసను. వ్ల, వగలు చ 

కోరానులకు6 జం దిక యగవడునయ ! “చం ధిక చకోరయనగళము గక వగలు అగవ 

డక బుజుల రాతిరాయగానే అగవ జెడుచందమున -ఈచెల్వ నా నేత్రములకు మజల అగ 

వదునాఫ* అని మూలము (వక్నరూవముగా అశంసా'నూచకము, 

అప్యావిర_న్రీ్ భూయోపి మను లోఛనమయో రియం 

దివసే_్లర్లి తా నక్తం చని కేవ చకోరయో:, 

8. సత్ య, భచ్చకోరకములంట | దుశ్చకోరకములకు చంద్రిక యగవడ 

ధారి. వీనికిబ్యూతేము వగలగవడదు7గగాంబోలు, ఇట్టి పాదఫూరణములతో “ చివరపావ 

రచుల్ల లంజేవలబుట్టల్లి నట్లు * అల్లుటకన్న కవనమును మాని వేయయట (్రేయము, 

[2] లత్మణుండు,. ఆర్యా ఇదియగవయుచున్న ది. 

706 ఛాముయడు,.._అదియెట్లు తిరిగివచ్చె ను P 



ద్వితీ యాంకము, 3౦ - పుట, ౧6౭ 

ఇందు ఇది యనువదమును నీతొవరము-గా రాముడు [గ్రహించినట్లు . ఉత్తర 

వాక్యమువలస్థం దెలియచున్నది, లక్ష్మణుని చేత నీతన్లు 1. ఇది యనిపించుట్క నల్లి, రా 

మునిజేత అది యనిపించుటయు రసౌభాసముగానున్నది. వృద్ధవత్యు చితమని 
తెలిపియన్నా౭డ, 

ణా) లీలానిర్జి తచి_త్లనంభవధనుశ్లేఖుండునై మాడా 

[7] చాలుంజై నను భామయాఖునికి సెప్పంగాంతి నెం లేనిడుకా 

718 జాలకొరాగము చేతమంచుచునుదంచర్తార కావా ప్తియై 

_్రాలుక్ న "సంధ్య స్వయంవారాంగనవ లెక గావించు నామోదముజొ 

1. ఓఒవ్చక్ల-య. ని, అవ్వావ్లీ.పా. ప్రత్త, కావించునామోదముక...య. 

క్ర. ఎంశకేనిడుకా_దీనిని మాలముందుంబో లె అసమావకముగాం (ద్రరయోగిం 

౨ననే జులు 6. అక్లే PsN అట్టుకాదని వొటమాడ 
నిచ్ళయన్నచో “మించు'సముదంచత్తారకావా ప్రియా ’ ననియం 'జెక్వకొని ర్సాభా 

'సమున కానందించుండు. ఇవన్నియు నెక్క-తీరువి శేషమణము లే ఇందు కొన్ని చేనీ 
కొన్న పుణ్య మేమి?  కాంతినిండించుచుకాా * (-కావించుచుకొమోదముకా, ” అని 
"మార్చిన మేలు. అలరుంగ వ్ర వుడబ్బి వలె _్రాబన్ఫంభ్య యు సమా'సమా? 

మూ,---ముగ్ధన్య శేవిజిత స్మ రచావంయ్టే 

రాతన్వతీ రుచి మఠీవ 'నుధాకరన్య 

'రాగోద్టురా 'న్ఫృుట ముదజ్బీతతారక్యశీ 

సృంభథ్యావిరన్లీ నను కాపీ వథింవరేవ. 

7. చాలుంతైన--మూ, ముగ్గస్య - 'సుందరార్థము 'తెలులసలో శాలేదు, 

30-వ "వుట, 

దు॥ పొనరం బేనికడుంబ్రబుద్ధకదులంబుల్లార్నదిలళికంబు లా 
[183] దనరజాచ్చుంబయోథిగర్భము నునూ_ర్తండుండితండివ్యుడ 
726 వ్వనని ధ్యా శ్రీయ గాభివంకజిము నొవ్పకావివ్స ంబేంయంగందా 

ఘస కౌతూబాలుండాటనోూయనసారిఖ్యాతుండువ ద్వాస్తృండుకా, 

మూ ,.క్ళ త్వా గ్రోబుద్ధకమలా ముఖిలాం |త్రెలగోకీ 

మాని ధే ర్విశతి గర్భ ముసా విదానీమ్ 

అ న్లకి వాను వ్రవారినాభినరోబ బోధ 
కొళూజాలీవ భగవా నరవిస్దబన్థుః, 



౧ంర౮ా ఆంధ్ర (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము* 

(పాశంచుజిక్తు--- 1. పొనరకొా ఏ2. తనరకా 8 ఘన. (వనినిథి యొక్క. 

టి యర్థలబ్ధము.] శీ. మూర్తండ్డుండు--య. ర. ఒవ్పక్---య. [వీని శ్రూర్వవద్య 

మును + లీలానిర్జిత ” అనుదానినిగనుండ
ు. అందలవడినయలిజి గ్లు “ఒవ్సకా వంతుల 

వారికి ఇంక బుజు'సునకు రాలేదు.]
 6. వారిఖ్యాతు

ండుయ, గ్గ (దుక_పా.
 

8. |తిలోకంబులకొ-మూ, (తిలోకీమ్ - చీ 9లింగస్వారస్యము తిలాకీ 

కముణి యనియు కచులనులు తొన్సేతము లనియు ; అమువా'్తువే నా స్వా్టారస్యము 

పోయినది. ర. వారినాభివంకజాము వికనీతముగానే యండదా యను, వశ్న్యకు కూత్త 

రము మూలములో (పసు_ప్రవిశేపషణముచే దత్తము, "సు_ప్రియందు అవయవిసంకో 

“వశము. 'సార్టభావికముగ దా. ఆవి శేవణముం౦ ద్యజించుట చక్కగా లేదు. 10. ఒ 

వృన్విభ్సం 'చేంయంగ యతివూజాసందములో మునుంగుటశేత, వివ్బకా అను 

వదము (ేరతార్థక రూపము యనువిషయము వ రాకయ్యె౬ -గావలయు. కొని 

చో. చేయంగకా అని [వయోగించుకొన నేల? వనని ధ్యాశ్రయండు వివ్వనా? 

అను, పాసోనందముం బోయెట్టుకొని వివ్వ నని దిద్దికొనిన సరిగా నుండును, 

11. |కబోధించుట్క మేల్ళూ.లు'వుట యయన్నస్వారస్వము విన్న నన్నృంగల్టు 

గునా? 12, 18. వారిఖ్యాతుండు పద్మా శుండుకావీనిచే సదా ప్త సునరాత్తతా 

దోప.ము కలుగుచున్నది. ఇంద్చు-ండు రవి (క్రంకినందులకు చేయ పిరంగి గుండ్పు-ండు 

తత్చ్రతి శబ్దము -౯ దాని కొసరుశబ్దము, ఇంతకన్న ౪ తనరం బొచ్చు ae 

థిగర్భమును బద్మ(ప్రేయనుం డిప్పడ” అని ద్వితీయహపౌదముం బలించి చతుర్థ పాద. 

మును *ఘనకొకూపాలుంొాటసూ యన” అని నిలిపివేనీ పాద శేషమునకు 

బొట్లుపెట్టుట మేలు. ( భగవాను ' నకు హారిఖ్యాతుండని 'తెలులు రావలదా యనిన, 

"సముద్రములో వడిపోయినవానిశై యింత యాస క్తియేల ? 'దేవతలయందలియా 

న క్తి -కార్నేపింపరాదు కాననే పద్మా ప్తశబ్దమున కుపరిగా మూర్తండుం డంటి మని 

గంతగమేని, పద్యమును “అ | వ్వన నిభ్యా శయ నాభివంక జము వివ్చం గొతుకంబాొ 

వ్పంగా!దినరా జర్కు_ండు 'సూర్యుండుకా ద్యుమణ
ి వ్యాధిస్థుండు వదా ల స్తుంయకాం 

అని నూ_ర్తము, 

శ్చా॥ బాలంజక్క_వడోయికీయది మనశ్యల్యంబు జ్యోత్సా రటీంయా 

[15] పాళ్ళీతోటికవాటయగ్మ మునుదెర్భంగుంచెకో ల్లాంచయగకా 
741 శూలి శ్లుష్వ మసూజిభూజెము బడి ంజాొవట్టు కొమ్ము ల్క_కా 

మ్యూలీథన్మ య సౌమబాంకుశ మునుర్యచ్చం దమోరేఖయా, 



ద్యోతీయాంకము, 30 - పుట. ౧౦౯ 

మూ, ఏఠత్కో_కపటుమ్చినీజనమనశ్శల్యం చకోశాజ్ఞ నా 
చఖ్చూకోటికవాటయో ర్ధృటితయో రుద్దాటికా కుణక్సి కా 

దగ్గ సా్యాభిగవాజ్బు_రక స్మరతరో శాన్హగసొం (శ్రేయనీ 

మానోద్దామగబొజ్కు-శో విజయలే ముగ్ధం సుధాంశోర్వ వు 

1. బాలకా. శి. పాళీ ఏ. శూలి, శీ ఆ లీథ._.నాలుగు పాఠ శాం 

వలయలజాంంపా. 67. బడింజోావట్టు---య, 

8. జక్క_వదోయి. మూలములో కోకకుటుంబిని చెప్పంబడినది, ర. కా 

మ్యూలీఢస్మ య సౌమడొంకుశము దీని కర్ణ మేమి) (౧) శాముక నురుసుల'నైడి 

యాలీథన్మయ సౌమజములకు అంకుశము, (౨ కాముక ృరుషులయెక్క_ ఆలీఢ 

'స్మయబునెడు సామజిముగకు అంకుశము (3) శామియ ఆ లీథస్మయమునై న 

సాముజమునకు అంకుశము... ఇండేది దీని కర్ణము. తృతీయార్థ ము గ్రహించితి 

మేని జక్క-వలక్కు వెన్సెలవులులసలక్సు ఏనుంగలకును చంద రేఖవలన రగలుగు నవ 

స్టను వర్ణించుట యగును, ద్వితీయార్థ ముంగొన్న చో, జెక్క--వలకు వియోగము, 

'వన్నైల-పులుంసలకు భోజనము, కాముకులకు 'సంయోగముం గలిగించునది, యర్ణ 

మగును, ఆర్ష్రాగస్రూం (వ్రేయనీమూ సో ద్దాదుగజాంకుశో విజియోతే ..,... ( 

యులు లోతఫ్రలనాదులచే సావరాధులై యండంగా అఆయవరాధము ఇంక తడి 

గానే యండుటచేత [అప్పడే చేనీనదగుటచేశత], ఇంక తమింవశక్యము -గాకయ 

నుండగా కోఫావిష్ట్టల్తై యన్న కామిన్లులు ఉద్దీవన విభావమైన యాచంద్ర దర్శన 

ముచే బూరువారికి తాళంయాలక కోవము మాని కామే?న్తై పియయలక వశవ్నార్షినుతై 
రని భావము. మై తేనుయముక్క-కు కాముకులగు-సురుషులగర్వము. -ఈ చందోదయ 

మువలన నశించినది అని యర్భముగుచున్నది. -పురుసులకోవ మునుటణే _స్రీ్రలయండు 

గో తస్థలన వరావురుహెశయకణాది దోషము లుండిన వనియు వానిని క్షమించి 

* నీవెట్లుతిరిగినను 'సరియే నన్నుంగూడ నంగీకరింబినంజాలు * నని చ్రురుష్తులు అఆభాష్ధ్య 

లను ఉవశర్చింవందొడంగిరనియ వృద్ధవిటో బితార్థ ము లగింభుచున్న ది. -కామిను 

లును "కాములును -కొములు అని యేకశేవము వేయుదనున్న సమాధానము "కాదు 

కూర్చో క్ట భ్రష్టై సముపసర్పణము. చ్పురుసులకు దుర్నివారముగాన.. దుంచిరసో 
ఛాససము! ౯ శ్రీజా మీర్ల్యాక్ళతః కోఫో మాన ఇత్యభథిథీయశే * అని శృం గారనూ 

నము _శ్ర్రిలశే చెవ్చుట 'నంపదాయము రసవంతమును గాని సురుసులకు వివరీ 

తము. _పేయసైదును ననాగరపాఠమును ౫ కొని, ఆర్జ్రాగసామ్ అను విశీషణమును 

శడి యేమిరా యని వదలి వేనీ, జూనబు నకో మా'నూద్దామబునకో [మానముజూభి ల్ల 



౧౧౦ ఆంధ (ప్రసన్న రాఘునవిమర్శము. 

మున్నత్సి కొలత] స్మయ బని యర్థము కల్చించుకొన్సి సొంకాయ పీచ్చికొండ చేనీ 

నారు. 10. కామ్యూలీథ యనంగా నేమి? "కామి=జకాముక 'వురుములచేత, ఆ 

అంతట లీథ=ూనాకంబడిను ఇచేమియిది! ఆర్జ్రాగసాకు-- అన్రి "నేరము వేనీనవారు 

"వురుషులని స్పష్టముగా నున్నందున) మూనము _న్లీ )లదే యగుట స్పష్ట్రముగాదా P 

కావున ((పేయసాక్? తవ్వు “((చేయనీ* సరి. బుజియు. “పురుషులను మదనా 

తురులం జేయుట కస్ట్రము-గాదు, _్ట్రీ)లను జేయట కష్టము. 

నశలేనాపి వర్ణాణా మవైతి మదనాశయకః 

తశ్రాశక్యా నివర్త నే నరా థై ర్యేణ యోషితః, 

ఇంతియగాక రాముడు వక, అబలలని శ్రీ) లంహందు దయాలిరేకము గల 

వా౭డై యీచం దరేఖణేత చకవాక చకోర నర బొతులందు _న్టీ)లకే యేమి కలుగు 

సూ దానినే వాకుచ్చి నాండు, కోకకుటుమ్బి ఫీ, చకోరాజ్ఞ న్యా (పేయీ, దగ్ధమద 

నతరునవాంకుర బునుట వీనిలో వేరినదిగాదు, అది పాన హాలు. 

ఈ చంద రేఖ అళ్యంతముద సోద్దీ వక మని చెవ్నటయందు తాత్చర్యమేగాన్సి, దీనివో 

లన మదనునికిం నలుగునవస్థావి శేషము ను వర్షించుటగాదు. ఇది ఛంద్రరేఖా (వభా 

వవర్ష నము కజడదముమూ6డును తత్మా_ర్యవర్ణ నములు, “కవిన్భాదయ మిట్టుంథుటం 

బట్టి, జక్క-వదోయి యనుట తవ్వు, బొక్కవనాతి యనవలయ. 11. శూలి వ 

'స్తావ మృపన_క్షము. 12. ఉద్యచ్చం ధమోరేఖయంయట._ఉద్యత్ =ఈదయింశుచు 

న్న ఇది తప్పు. “సూర్యా _స్తమయకాలముందు చందరేఖ యన్నండును ఉదయిం 

వదు... అట్టుదయించునని ఏ సాంఖ్యము చేళ సాధింతురో చూఇిదంగాక, (వకృఠ 

చందరేఖ పడమటిదిక్క-న. నున్నదని దీనికి మూండవపద్యమందు కంఠో_క్షముగా 

నున్నది. 18. ముగ్ధం [నవ్యం) “నుభాంశోర్వ చుసా లేం చంద్రుని మేను, ఈ వద్య 

మునకం బూర్వవవనము నందు "రాతిముత్తకా౭ినీఫాల స్థలమునందలి గందపుబొ 

ట్టువల రేండు పలుగచున్నాండ్సు అనియన్నది, అందు నేలను దల'పెట్టి పరున్న 

రాశి మ_త్తకాశిని యసలేదు. ఈ రాతి శుశ్లాదిని తృతీయాది మన్టీవర్యంతము-ా 

భుంబివెన్చెల . దినములలో నెకటిగా నుండ వలయును, తూర్పున అర్థోదికుం 

జైన చందన. యాార్థ్వభానమునై వంఠతులవారి మభ హైయయము గాంబోలు, సారధ్య 

ము ఇవ్ఫవలనీన చేళేదు. 14. బొ_ఇది తుదవిసరేగాని యివుడు . దీనితోఖని 

యేమి? ఏరు వేనికొన్నా రని దీనికొణకు. వద్యమెల్ల మణుల నివు డొకంతు భాఘటిత 

ముగా వినరుకొనునా? ఇది యొకవిభ మున చదువునెజకము, “ఈ వశ్చయే యః'నంగత 

ము ఇది పాద'సస్తూర్తికి తలవిసరుగావేనీన యాగాని అన్వయనునకు వేనీనధిగాదు, 



ద్వితీయాంకము,. కిం = పుట, ౧౧౧ 

వ్యాకరణ పౌంటిత్య (వభావము:.___]గ్ర. కంచెకోల్'.. ఇం దేమి కోలుశబ్ద మా 
- కోలశబ్దమా P కోలకు అంతలోవమునకు శ్వాస ) మేమి? లక్షణ నిర్వావాము 
య రేలసభున్నది. “పొలి .లోనగునవి పదమధ్యమున శే, 

వద్యము రాక్షస పీతిగా నున్నది. 

మ॥ అలలంబోయినవంకము ౦గలదిగంగాంచన్మ ల ంబునె 

[24].  ప్పలరుంగ క వుడల్ని వుష్పశరభా ర్యా నీధుభృంగారనా 705 ళరు చిన్ఫీతమువార్డి వెన్న ఖసరోలరెక్యిబ్ద న త్రాంబు బిం 

దుల'సద్ధర్మ్మ ము-చంధఖండమిదిసంతోషు ంబు నీ చేరికికా. 

మూ, కల్లోలతీ కవజ్బ-ం తివ్రురవారశిరకిస్వకి స్రవ_నీమృ ణాళం 
కర్పూర కోదబాలం కానుమశరవధూనీథుభృజ్ఞార నాళము ae అ 
ఏతద్దు గాబ్ధీబగూా ర్ల గనకబులి నీ త్త ) పానీ యబిష్టూ 

ర న్గస్తోవం న కేమషోం కిగలంతి జగన్మణ్ఞానం ఖబ్బ మిమ్టోఃి, 

(పాసంచుజిక్తు-_.తొలి పాదమున అర్థ లబ్ధవదమే [అలలకా. కడచుమూటం 
"కణములు. 11.ఒవ్పలరుకా, ి.రు చిన్సీతమ్చు 3.లగద్గర్మ ము, 4.అంచత్ __య, 
ఈపాసణాధశె రల మెతియు. దీనిం (ాగకడగం శ్లందము, 6. మూలనుంద 
ంవనుకపా గౌ భాగ్యము ఇందు నున్న యైనది: మృ'ణాళక్సా బొలమ నాళమ్స్ 
సాక్స్ బిస్టైోఫి ఇన 

1, అలలంబోయి నజంకముంగలది బహు బ్రీహావిగసావాక్యము,వద్యానర్హ, ము 
ముస్రవంకము కలుగుకుట్లు 9 అలలనుండిపోయి దీనికి [మృ ణాళమునకు] అంటు 
కడా? విగహవాక్యము ప్రయోాగించుకొన్న ందుల కీయర్థ మే లాభము. “అలలం 
కమువోయిగట్టి యది” అనిన ఆదోవ. ముండదు. అంచ త్తను యతిశూరణమునన్తై 
(తిపురవారశిరము త్య _కృము. మూలములో "సరల సవాన్లీ యనుటవే చందశే 
ఎక్కు ఆశాశగతత్వముకూడ తెలువంయబడినది; 9. గంగావదముచే అశకాశగతత్వము 
తము గాదు, మం'దోకినీవదము చేనయిన "నూ వితదుగును. తిళురవారశిరః అని 
'తో ఘటితమైనను "సూచితమగును. ఈజేదములచే వద్య పాదము భుందగించినది. 
కవ -పుడబ్బి--డబ్బి చే అను_పాసము పోయెయగద్కా మజీయిది మూలమునకు 
మెన లెనుంగా? డచ్చి కర్బూరవికారనమ్యూ కర్బూరపూర్షమూ 9 రెండథవభశుంబునం 
రమగవడదుగాన నది పనికిరాదు, డబ్బియన్న నే చాలును కబ్వరనున్న [వలా 
సులేదు, [వ్రథవువతమున డబ్బికి చం్యదశేఖాకృతి యెట్లు గలుగును 9 సాదృశ్యము 



౧౧.౨ ఆం[ధ్మపసన్న రాఘవవిమర్శము. 

లేదు. "కాన డబ్బియే వనికిరాదు. మూలమున 11. కర్ఫూరక్షోదబాలనుని యున్నది, 

క'భ్రుర "పుముక్క-లు నించిన చిక్కదు అర్థము, అది సరియైనయువమానము, అది తుదల 

సన్నము నడుము వెడల్పు; రెంణే తుదల్కు అచటి దారము లంబట్టి మె_క్లిన నది సరిగా 

చం దరేఖాకారముగానుండును, చిక్క-ముగాన లోనికర్చూరము వెలికి అగవడుచునే 

యుండును. ఇట్టిసంచికి బొలశబ్దభనములు *జొశెము ' “జొ? అనియుం బేరులు, 

'శే॥ తాను నిల్లాలు కొమ్మ యుల దనయయుగనము 

"మొలల దీనారములబొలెములు వహించి 

స్థాతుం గూడి చనంగం దసన్కరులు దాంకి 

నలుగురను బట్టి ధనమెల్ల నెలిచికొండు, -కాస్టీ, 

ఈ॥ బొలెలం బట్టిం"వుము వది 

న్ వేలు నయిదువేలు రెండువేలు నరయు సొ 

న్నా లరి కంతలునకు మన 

యేలిక తగ్గం తె యతనియింటికింబనుపక్-, జెమిని, 

¢e SESE ౨ అనిన డబ్బితవ్వను, 12. భృంగార 

నాళరు చిన్ఫీ తము ఇందునడుదుపద చేద మెక్క_డ P కలదా? లేదా? నాళరుచి 

యని నిలుపుదమన్న రుచి” నగణమగను. నెనుయవిభ _కివచ్చి నపిదవ 'నంరయోంగ 

ముచే గురుత్వము రాదు. అయినను ఏీరికవనములో ఎట్టి ఛంపోభాంగమేనియు అన 

_ నీయమేగాన ఇది వీరివిధాగము "కాదన నేరకన్నాము, Tre వ పుటలో చేనిదను$ 
నుళ్చలమాలలో చకుర్ధ పాదము గగణముతో నారంభమైయున్నది, కనుండు,] ఇం 
కొకఖేదమున' పాశం (వథమాంతవద 'మేర్చడును. అది నాళాశబ్దమునకు తత్సము 
మా? నాళశబ్బమును వంతులవారు చరి తాదులలోం జేర్తురా? 18. వార్తి ర్ధి వెన్న---ముం 
దుగా 'నేవాక్డి రూ తెలియక (క పనిద్ధిచే నసువ్వ'సమ్ముదవుని హాం చి చెన్న యన్న ను, టు 
ఉవ్వసము(ద్రముగాదు “పెరుగున నము దమని దిద్దుకొనవలయును. 14. రుచిన్ఫీ తము 

వెన్నకు రుచిగలదనియా శేదనియా 9 ఒకవేళ నది రు చిన్సీతమై యుంటెనేని అదియు 
ట్లుండుసూ అట్లు చం దరేఖ యున్నదని యభూతోనదుయా ? కలచానిశే అనువాద 
మాని ఇది నాళకు విశేవణమా P 16, వెన్నకు ఆశారమేమి) వెన్న యప్లే అర్థ వల 
యాశారము గానే యండునా? జయదేవకవి తొంజేప్పీనయన్ని యశ్లేః ఖములందుటు 
చందరేఖయాకారము నే ఉళ్లేఖించినాంతు, ఆనడుము పాదప్రూరకార్థ ము నంకుల్త 
వారు శేయివెటి ట్టి కవివ్భా దయవివరీశము గా ద్ర క్రమవిరుద్ధముగా అనాశారోల్డేఖ జే 

చారు: 16. ఖన సరోలమ్యాజ్జవత్తా )ంబు బెందుల'న సద్ధర్మ Pa ఆశాశనునైడు గ య. 



తృతీయాంకము 33 = పుట, ౧౧కి 

అXవడు తామర రేకునందలి నీటిబాట్టుయొక్క- ఒవ్వుచున్న ధర్మమువంటి భర్యముకల 

ది. మూ, గగనకమలినీప త్త ) పౌనీంబిసైకి. వంతులవారు, ఇట మూలములో కమలిని 

యనంగా 'సరస్సని యర్థము చేనీకొన్నారు. కచులిసీశబ్దమునకు కమలలతయు కబుల'సర 

'న్ఫును "రెండును అర్థములే, అయినను ఇట 'సరాన్సుతవ్వ, తీలయే యర్థము. కదు 

లినీ వ క్ర )మగంయగా తామరాకు. గగనము నెడుతాదురావనందలి నీటిబొట్టు అని మూ 

లార్థద “ వంతులవారి తెనుయగులో గగనము సరస్సయిగదిగదా. ఇంక అకయిన'దేది ? 

రూవకనిద్ధియెట్లు ? మధ్యలో తొజ్జీవల్లా ? 17. అమ్య---అబ్జవ త్త )మగవదుచున్న దా? 
18. అబ్జవ క్త )-_ఆజ్జప క్త) మనంగా తొదురరేకగాని తానురాకుగాదు. అకునకు 

అవి నీవ త్త క! మనవలయును, గంస్కతము వీథులలో చె _తృశొట్లలో దొరకదు, 

“కిం శతలైః క్ష మవి'సోదిళి రార్ట్రవాతాకా 

నంచారయామి నళినీదళ తాళవ్భ నై 

| ఉత్స్యజ్య కానుమశంయూనం నళిసీద శకల్సి తే 'స్తనావరణమ్ * 

(కానూ మన్మథ Bn) ఏష సలిసీవ శ్రే) నఖ రర్బితకి,? కారి, 

( నశివీవళ్లగతబల మళితరళ మ్. * 

-[19. అగర్, 20. ధర్మము. చీవర హెవర 'పుల్లలు.] రేకు దొవ్బగానుండును, దాని 

యందలిజలబిందువు దూరమునకగవడదు. ల్లీ]. దుగ్ధాఫ్టిబస్థైప్సి ఇని. జగన్న జ్ఞననా_త్య, 

ఫ్లై. పంకముంగలది_అకర్ష కభాఠువును అ_స్త్యర్థకమును 'సకర్మకము-గాం జే 
' యట! ఇదేగావలయు కనితొత _త్వ్వముయొక్క_ విళ్తు! నిశ, అలరుంగ్మ్వుడబ్చి....త 

ద్గర్యూర్థ క విశేవణబముగకు వాల్లు వరమైనవ్వుడు నుగాగదు మెచట విహితము? 

[కొ _త్రవ్యాకరణము త్వరగా చేనీవేయుదను, ఆజ్ఞ పుచ్చుకొని యన్నారముగచా |! 

rr PO OOO 

తృతీయాంకము, 

33 -వ స్పుట, 

ము శరశం తాడిత తాటకుండువిల'సత్స[ గ్రత్న తాటంకుండుకా 

[16] ఛరదంభోజదళాయతాతుండును నై బొనెందు క్రీరాభుతో 

781 వరలీలా _త్తశిఖండనుండితుందు నై భానీల్లుసైమ్మితితోం 

బరనూమోదుండువచ్చుని చృటికివిశ్వామి కుండీతండవా, 

మూ, తాటజ్కనా విగిఖతాడితతాశశేన | 'రామేణవద్మరముణీయవిలోవ నేన 

శ్రీడాశఖజ్జ కథ రేఐణ 'సంమ్మణేన | సౌకం'మునిః కుగిక-నూను రితోయ చేతి, 

15 



౧౧౪. ఆంధ ప్రసన్న రాభువవిమర్శము: 

డ్రాభజి క్త [శర]_(వథమ పైగ మర్గ లబ్ఞుము, కడదముభూండును ఏవరో 

పావఠ పుల్లలు. 1. శరత్, ల్లి, ఇ వరు 3. ఆర్త 4. వరమామోదుండు.కవి తొత 

'త్రక్షవిచ్చరణమను గ్రంథము నుండి తెచ్చుకోయిడినవి. గ్ర నిల సత్నదళ్న = నెం౧రు 

౦మతిగారు, 6. బొనిందు... నెం౨రు యలిగారు. 1, ఛానిల్లు....నెం 3రు యి ns 

రు. ద్ర, అహా! ఇందజబుయళు అగాక్కటంగూడి నందులకాన్ళ సృర్యము ! విహాయ తుం 

డు ఉరశ్చు వరమామోదుందు. ఈయాబునరికిని నుండితుయునై (ప్రయోగతుంగాలి 

9. నశారము గుజాకునకు నివ్వ. 10. ఒకమే సత్తు. 

వర లీలా త్తశిఖండనుండితుందు నై ఛానీట్లు సామి ౧లో... ఈపాొకాము పొరలో 

టుగానున్నది. భూ.11. డ్రీవాశిఖల్ణ కథ రేణ సలు బీన “నందం. ఆని 

అనియొకవదమును విడందీనీ బ*నినే వంతులవారు విశ్వాని శ వనీగ్టి వయ క్ష నక 

గంతోజవాచకదుగా ( అహా’ యని తేనియ్నంగియయందురా P ఊబట నుందు అక 

నికెమాత్రము శిఖంథకమును చెవ్ఫటకును రామునికిమానుుకునుం గాతణయేమి ఏ ఈ 

శిఖింజాదికములు విశ్వామ్మికునికే యని న మం. రాముని 

షొంతనున్న వ్వడు విశ్వామితుంతయ తాతకనుకొట్టిం 'నవాంజై, యజ జము ముగింపి కం 

జలములు ధరించి, పెద్దకన్నులు విచ్చినూచును [రామునితోను], అత్మ్మణు నక్క 

నున్నవ్వుడు నెమలి ఛురి నె_త్రినిణెక్క_కొని [లక్షుణునితీ తోను], ఒకటూయు ఆతని (టోక్క... 

ను ఒకమాటు ఇతని వక్క_ను, నడచుచు అతని వక్క-నుకవిగము గాను 1 తనీ వక్క... 

నింకొకవిధముగాను తన్ను. దొ నలంకరించుకొనున్కు ఆయిరుఫరితోను నఖ్బను ; 

అని 13. ఐకారనులు విశ్వామ్మిశుని శే యాన్యయింహనట్లుగా సుకరవాన్య మము 

యున్న దాయేమి ? విశ్వామితుని యాశాబువేష్మభఖావముసం? అనో! అవ] జర 

12. 

దువాంనజానసెందుభానీల్లుల (శభావ వము|___.౨౮ వ పుట 'సిబున ss, "రాము 

డు ౯ శఖండకాంభికతుండ ” ని యన్నది. ౨౭ - ౫ వుటల (విరిసీ? పద్యయుల్ 

రాముడు '(కుంచెస్రొమ్ము వాయడు ? అనియన్నది, ౨౫ = వి పుటల, ఐరువాస్పు 

నైములిపించశుగనులశేం గై సెయంబడినజెవులునలవాంతు ? అని అత్ముణుంయ్ వుగి ం 

బంబడినాంయడు. వీనికి వ్యుత్క)ముముగా మూ, తరుణి గిపిబ్భ మల్జితోకర్ట'! ne 

ము|దణము], దానిశే శః గల్ల పిచ్చమల్లి తకర్ల థ్ (అన్ది నాగరము ప్రణామము]; ణి గ మర్ధన: స్ 

తల్లి మజ్జి నే; వంఠతులవా రీతొవుల నన్నీటను గిఖిండమునరగా నేనులిసురియోసియే 

(గహిం నట్లు విశదమగుశున్నది. నెదులి'సురిని రానములత్నుణులు ధరించినట్టు ఎచట 

నుం|బచూణ దుగవడదు. రాముంటే భరిందియగ్నచో బే  జేవాన్సురికరు ఏనాగోన 
వేవన్యవిస్లో? ” అని బర్హమును గోవపేషములో. చన సృనేల, రాదువేన స్య అనరా 

ఈ 



తృతీయాంకోము, కికి - పుట. గో 

"దా ఏ ఇరునురికిం గలిగినచో గోవవేషదుందు వక పాఠమునకం గారణమేమి ఫ దాని 

కన్నం బూ'ర్వావతారమైన దీనినే పప్వకోరాదా స్రీ కృష్ణుండు ధరించినట్లు వనీద్ధము. 

ఛన్ద 9కచారుమయాూరశి బ్బ కముల్బ లవలయిత శేశ కొ 
డ్రచురవురన్దరభనురనుర శ్ఞితమేదురముదిరాను వేశమ్. గీతగో. 

ముణీయు నీరాజికమారులకు 'నెదులి"ఫురెచెప్పినందున (వరయోాజనమేమి? అడ 

వినుండివచ్చి రని నూచగయా ? నగరోచ్యానము లందు నుయూరదు  లుండవా P 

గొల్ల లయానారము చే కృష్ణునికి వచ్చినది. వీరికి రార్యబ'సక్షీయేమి P యాప్బ చ్చికయే 

ని ఇన్నిమవాజులు తత్క_థన మేల? తాన నెమలి వురిటీక సరిగాదు. పిచ్చశబ్ద మునకు 

వూడయ నర్ధ మే. అమే శిఖండకశబ్దమునకను -కాకవక్షము (జొల్ఫ్స్రీమా త్రమే గాక 

నైనులి వృరియ నర్భమే, ఎవరో పండితమ్మ న్యులు ఇచట తవ్వగా మూలమును మార్చి 

నారు. తదనుసారి దుష్టముుధణమును వీరు తెనింగించిగారు, "నంవాదము శూలము, 

ఈకిఖిండము నే య త్రరరామచరిళలో చ త్రవటమందు నీళ నిర్దేశించి వలికినది. 

“ అమ్మ హే అనాదరఖల్లీ తశజ్క_రశరా'సనకి శబ్ధము గ్ధముఖమళ్ఞుల ఆర్యశు 

11 త్త ఆలిఖితః”....._ 4 శిఖణ్ణేతి కాకవతధరఇత్యర్థః జుల్చీఠి భాషా” అని టీక, 

జుల్చాలను ఇెన్సుటంయందు (వయోజన మేమనంగ్యా త్తి య బహూ చారి 

కి అవి యుండును, ఆలక్షణముంబట్టిరకే ఉత్రరరామచర్నితలో లవుని కంచుకి తత్త 

౦ బహ వారినిగా. నూహించి జనవనితోం జెప్పినాయ. 

జనకం, కవలయదళశ్యామన్నీ గః శిఖుణ్డ కమణ్ణ నెా 

వటుపరిషదం వుణ్యశ్రీకః శిమైవ నభాజయకా 

వృనరపి శిశు ర్భూత్యా వత్స స మే రఘునన్దనో 
3 wo వ] గ రుటితి కురుతే దృష్టః కోయం దృశ రచ్భు తాష్బ నకు. 

కణబ్బుకీ.-నూనం త్తి )౦య(బద్ము వారీ చారకోయ మితి నునే 

« ిఖబజ్జకఏవ కాకవత, నాదుక శేశభాగవి లేప ఏవ” అని టీక, 

చాలు౯డై నయారామునివలెనే యని జనకుడు చెవ్వుటచే రాముడు భరిం 

చినశిఖండకంబును -కాకపతమేగాని నెమలిశ్చురిగాదని తెలియవచ్చుచున్నది, ళీ, ను 

ఆీయు శఖండకములు రామలతుణులకు సిరువురికిని ద్వితీ యాంకము లో చెప్ఫంబడి 

యుండంగా నీట వంతులవారు లత్ముణునికిన్యాత్రము ఇెప్పీ రామునికి శెవ్చమికి నిమి 

శ్రమేమి ! 15. సలత్ష్మ్యుణేన అని బహు వీహిగాం గొన్న చో రామునికినా రమే శిఖం 

డకము “చెవ్పయబడునుగద్యా అది యాశ్నేవలీయము గాదా యనిన గిఖండకము "నై 



౧౧౬ ఆంధ్ర(పపసన్న రాఘవవిమర్శము, 

బులికుంచ గాదుగాన్క జుల్సీ గావున, అది ఆబన్మా వారిలతణము గాన శాముని-ీ 

వివాహము కాకుండంగా లత బ్లునికి శకానేకాదుగానున అతనికింగలదని వేటు బ్బ 

నక్క-జ లేదు. కావుననే బహు వీహొయే 'సర్కి తదనుగుణము గానే రామ హై థాన్యయమే 

వివశీతదుని యీవద్యముతర్వాలిగద్యములో రామశబ్బవయోగము శేయకయే ఇతం 

డని సనా రామునే (ప్రస్తావించుటచేత నెజుకవడుళున్న ది. ద్వితీ 

యాంకొములో గీత న చెవటలో తాలత్మ ఏర్యము, వీరు అవివాహితు 

లు రామునియగాడి నేనును లక్ష్మణుంగూడి యూర్షి శయ న్రవర్నీ విచారము లేక "ను 

ఖంబు౦డ సూ౭చిలిమాా అనియాశంసానూచనము. పద్యములో శః ఖండకవస్తైవము 

వా శవానూచకము, ఇంతశికుతనే తాటకం గొడ ట్టినయిాళంతు దుహావీరుంతుు తివ్చక 

తివధను'రాకర్షణము'చేయయలవాండ్సు అని భావము. ఈగిఖండకములు వీరికి అయో 

థ్యలో దశరథుని పీడ్కొనునవ్వుటే కలవు, 

కౌిశేన 'న కిల టీతీశ్వరో | రాము బుధ్యరవిగూతశా నయ 

"కాకవతుధర మేక్య యాభిత। స్టే సౌంహి న నయస్సమీక్యు'తే, 

"కాకవతుభరకి = చాలకోవితశిఖాధరః (రాజకుమారాణాం హి వష తిఖా భవ మ 
యదు క్షం చాలరామాయణే ౫ చూడావక్ష్చకమల్భనౌా క్షచశిళూ చలి క్వణియం 

మునిః న 'చాలానాం తు శిఖా (పోళ్తా "కాకవతు! గిQఖణ్లకః * త సాలాయథభ॥!, 

గా అని వ్యాఖ్యానము... ,రఘుమహారాజొతై శవమును ఇళ్లు వర్ణితము. * 

స కుక తచూడ శృలకాకవత నై | రమాత్య శు శు 3) 'సృవరోాభి రన్విఠ? 

లిజే ర్య భావర )వాణేన వాజ్మయం | గదీము ఖే నేవ స గముద జూవిశథ్, 

ఛాలశాకవత ౩ శ్చ లకిఖణ్ణ కె ౩ = మల్లి. టీక. * = ..నిశమ్మి కుని (పౌన్థనత దశర 
ఖభుండు భాస్య_ారారావమాయణము లో ఇప్పినయు శ్రరమును గనుండు, 

క॥ వదియాండులచాలుని | ఛచదదులసణుంగాకవత ౪ సంయుతుని క్లే జే 
.నదయళయి శ్రేయొలను | సదయు(డవగురానువలన్ల సంయమిజార్యా, 

రానులమ్ముణులు దశరథుని వీడొ్క్కెనుఘట్టమందున్లు -క్కతిఖం దకచులు షవ్చయిటినవి, 

తౌ పితు ర్నయనజేన వారిణా | కిం చిదుశీ తశిఖల్బ-కా వుభౌ 

ధన్విసా తబ్భుసి. మన్వగచ్చతాం | పౌరళృష్టిక్ళలమార్డ స్రీ లతా, 

కం భిదుడీ తశిఖబ్ఞ కౌ ఈహర్సి క్ర క్షచూడా, మల్లి... ..ఈశిఖండకయే విశ్వామి క్రయజ్ఞాం 
కభుందును (వ్రస్తావింపంబడినది. 

iy 

| 
ఆలీ 
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తౌ [వణామచలకాకవమకౌ | |ఛభ్రాతరా వవభ్ళ థా న్లుతోముని! 

ఆశిషూ మనుపదం 'నదుస్పృృశ | ద్దర్బ పాటితత లేన పాణినా. 
ఇ ణి 

సకిశువు శివథనును  నువంపలలంణా యని జనకుడు సందేవావడంగా 

(వత్యువాచ తద్భుసీ. ర్నిశమ్యుతాం | సౌరతోయ మథవా కృతంగిరా 

చావ ఏవ భవతో భవిష్యతి | వ్య క్షశ_క్రి రశని గ్లి రావివ. 

)ని విశ్వామ్మికుండు చెవ్చంగాా 

ఏవ మా వచనా తృ పౌరుషం | -కాకవతుకథశేసి రాసుజే 

. గ్రోద్దశే తిదశగోవనూ[త్రకే | చావహాశ_క్టి మివ కృష్ణవ_ర్తని, 
అ) 

కోవకు కథ రేసి=చా లేవీ, మల్లీ. 

డనన్న రాఘువక్లోకమందును శిఖింథక వ స్తావము చాల్యముం డెల్బుటక్తని బోగ 

ముభున్న చా? జగవండు (ప్రస్తావించిన యీ శాకవతములనే "నుమా నీల చి త్రోవ 
ములో చూపిగదిి, అవుని శిఖండకములం గాంచినప్పుడు వీనినే నుమా జనకుండు 

షీచేనీకొన్నాండు, అధరో శ్రరములు విఛారింవక పంతులవారు పౌడుశీనీనారు, 

16. శర్యయుదలు డునునై వణకంగలవాక్యమున జొవితొశైలి యని జెప్ప నె 

ను. ఇది 'సరస కావ్యానర్హృము. 

' భాస్క_రవిలగీతవ్భ త్రము, భందోభాంగము. 
జక్క-వ "పులు లస లకూజటనల్ల కొ జొనుగసెగినవికవగాసుఖింవక 

[201 జుక్క_లగము లను నెక్కటమెక్క-కాజుక్క_లదొరంబరివాస నము"నేయఃకా 
801 దిక్క-రిగదునలుకుంకుదుశూంత న్టేజరిలలయంగలువలు పెనడొందళఖా 

బక్కు-సనగంగను చాగుగందమ్ముల్ భఛా'స్కరుంతిదెయదయిం'ెనుననుమూ, 

-ఈ వద్యములో 'నెనిమిది తుమున్నంతము లున్నవి. వానిశెల్ల ఉదయింఖినను 

యతో నగషయము., అందాణింటికి కర్తలు అయావాక్యములం చే యున్నవి. 1.౯మె 

- వేయకొి అను 'రెంటికిమూ తము కర్తను భాస్క-_రుిని కలువలు జెగట”ం 

చా “దన్ములుపక్కున నగలను (దిక్క-రిగమనలను” "దొంతి (మూండువాక్యములం 

టి దురన్వయము చేని పోయి తెచ్చుకోవలనీయన్ని. ల్లీ. పక్రమము ఫొడుటం 

న్పనే అక్క-జ లేదు. ఏఠన్నూ లనంచ్క్య్భతము వంతుల వారికి అర్థము-గా లేదు, 

ఏత త్తర్భ_య చకవాకన్భాదయాశ్వాసాయ తారాగణ 
రగాసాయ స్థలదిస్టునుణ్ఞ లపరీవాసాంథ భాససూంనైిథి$ 



౧౧ి౮ా ఆం[(ధ(ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

ది" క్కా- సాక చకుమ్భుకుజ్కు-నమురస న్యాసాయ భజ మూ 

ల్లాసాయన్ఫుటవై రికై రికైరవవన (తొాసాయ విద్యోత తే. 

ఇందు ఆశ్వాసోల్లా సత్రానములు ణీజంతము లగుట'జే 'సకర్మ్యకములై నవి. గా 

సౌదులు సవాజిముగానే సకర్మ కములు. అన్నియ 'నకోర్మ Vie వుల భాననానక 

ములు. శ్రి. మొదలు ఇదియే వంతులవారికి తెలియలేదు. వీనికి తుబు శ్ఞచ్చణావ వ వసస 

త్తను -“సూలముబే చతుర్తి ర్భి నచ్చినది. Same రుముకొ " ్రక్యేయాంకోము 

తాను ఏన సమాపక క్రియతో నన్వయించుసూ “దానితో 'నమానక _త్హ్భకము గా నుండ 

వలయును. కావున నీయాళ్వా సాదుల కెల్ల స. కర్త, హృాదయాదికములటు 

కర్తలు, కావున వద్యమునందు, శ్ష, రుమున్నృంతముల కెల్ల ఛాస్య-రుంబే కర్త గావల 

యును, పంతులవారికి మూల స్వరూవము బోధవతనందున ఇట్లు నిర్వహింవ ర్రైరి. 

ఇథె దీనిని పరికింపుము--- జక్క_-వలవ్భాదయములను ఉఊజుజిలంజీయటకను, 

యక్క_లోము శ్రములను దిగ మింగుటకను, జాజివడుళున్న చంద్రదుండలమును పరివా 

నీంచుటకను, దిక్కా_ంతలకుచకుంభములందు కుంకుమ దవమును శూయటపన్సు, ఫొ 

మరలను విరియించుటపన్సు (దనీద్ధవై రులయిన కలువలతుటుము లను శుదరింధుటకు ను, 

భాస్కరుడు వ్రకాశించుళున్నాయడు. అని భూూలార్థము. > 

వదలిన వానిని పిమ్మట చర్హించెద, శేర్చినదానిం గందము, గ్ర 8. జొనుగనెగినని 

కవగానుఖి ంవకా ne ఉఊజట'నేయఃక౯ా అనుటచే గతో ర్ధ్వము, ఈంలీయు 

సీవాక్యముందలి వర్ణన [జొనుగ. + క్రింవకా] 8. శృంగారర? గహనుటైన వృద్ధలంబటునై 

బోని 'సోటికి ఉచితముగా నున్నది. ర్రామ్యోక్షి (పైయము"గా నున్నది, 

వదలినవి...పులుంసలకు.-బిక్కవలవ్యా దయముసకని మూలము. ", వాదయ 

ఛబ్బమునం (బయోజినమును 30- వ వుటలగోని 4 ఛాలంజక్క_వ డోయికీయదిమగ 

శ్నల్యంబు” వద్యముయొక్క_మూలమునంగల “ఏతతో-కకుటుంబినీబినదునశ బ్యన్” 

దునశ్శబ్దముంగన్లి వరికించుండు. రి, స్థలత్ (ాబొటుచున్ను ఓడపోనుచున్న ]--వరి 

వహోసకారణబును తెలుపుచున్నది. 9. ఇందుముల్ణ ల చం దుండు రాజొగాన చుండ 

బునుటచే చుండలాకారముగా వ్యూహింవంబడిన యాతని నై న్యము "నూ నూ-'ఏింవంబటును 

న్నది, బింబదునున న్ధాంతర ముండనేయన్నది. 10. శాంతా 11. న్యాసములు త్యం 

మార్చులు_--దిక్క_రిగదు నలు మూలను లో వీరికి 1న, కచపంభొనులున్న ని. 

13. కరిగదునము లేదు గర్వకలాశలాథి వుల [యూనివర్సిటీవారికి] వెటిప్కి వంతుల 

వారు వీరినచపంభములను వారించినందుగ బరునుతగ్గి నపిమ్మట నింక కరిగదున'మీమి? 

వారిణస్లతమే, జయబేవుండు వీరి కచములకునూ[త్రము కుంకుభుదవము “సూయింట 

| 

అ 
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"నెంచెను గాని వంతులనారు వీరిని కుచహీనులనుగా౭ 'జేనీనందులకు భ్రూరణము "గా 

14. ఒడ లెల్లం గుంపము పూయించినారు | మంచిస్వార్ధస్యము 1! బూలకారుండదోు దిక్కు. 

లను భాన్కారునిక్సి 18. ఆాంతలన్నాండు, 18. -కాంతాశబ్దముచే దిక్కులకు ఛాన్యా 

రుడు నాయకుడని లేలిపినాయడు, వారికుచకుంభములయందు కుంకుమర'స వసైంఢన 

మును, 17. భా'స్క-రునిజేతనే చేయించినాండు, ఆది యెల్ల బూతని "కాంబోలు జం 

శులవా రిందువదలివేనీనారు. [వబంధము 'సర'సముగానున్న మడిగాదుగదా, 18.%ు 

లుంగులని యెక్కువగా పెట్టుట వ్యావహారిక శె లిగానున్నది. జక్క-వ అన్నం జొలును, 

ఇందు భందశ్చమత్కా-ర మొకటికలదు. ఏమన? 19. తుదిని పాదభాంగము, 

శ్లి0. మాలమందలి యను పాన స్వారస్యము ను శతేలేక దాని ముజుపించుటకు వంతుల 

బారు వృత్త తవిశేవ. మువలంబించినారు, భా'స్కరోదయవర్డ న యాని భా'న్కు-రవిలనీళ 

వృత్త శ్రము నల్లి నారు. ఆయుబ్బులా “టలో వృ _త్రలక్షణమును ముణిచి తుదను భందోభం 

గము గావించి యథా 'సగారవిలనీలమును తొండవించినారు, భాసబజియభనన గ యని 

యకుష్పకని దీనికి లక్షణముశెప్పినాండు. ఇందు తుదిని నసనగకు బూజు [(దయింెను 

గనుమూ]జనగ వచ్చినది. తవ్వలు నేయవా రవ్పకవి నెవ్వుదురా ? వద్యమునకు మూల 

మునకు ఫరినేయంగడంగనుగాని కొంత చక్క_ంజేనెదను. 

జక్క-వలకవల కూజట నేయ౯ా జయ్యనందొాగకుటుముల ఫెగడింవక 

జొక్క_లగబములను నెక్కాటమెక్క.౯ా జుక్కలదొరం క 

దిక్కారిగదునల6 గుంకుము సూంతకా. బేబమెఛకమెసయంం గయినేయకా 

బక్కు-నంజలరువాపాళి నగింవకా భాస్క-రుడిదె యదయ మెన నెంగన్నా, 

రో-న నుట. 

చ॥ య ము 

28] కలినసనుమాలిచే'నసరయ 6గాతంగభుంబొలయవంతకంతకుకా 

829 నలలిశనూతము _శ్రెములచవ్చరముల్ వెలయంగనల్వునం . 

బురవని తాళ చేని చుడు పోలివిపెందెరువుల్ పొరింబొరిక. 

ఇందు నైెరయటకం బొలుశు కర్త 1. తడువంబదుంగాత.__. ఆభిహాత మేది $ 

తెరువులనుటకు వలనువడదు = పొలుపునెరయుయగాత * మసువాక్యము అక్ష్రమున్నది, 

మణీయ్సు ల్లి. నెరయంయగాతఎ చట? ఇంక్లలోన్యావీథులలోన్యా బేవాములంయం-2*ఏ 

చతుర్ధ పొద దబుందలి. అెరువులలో ననుటకు గమకము లేదు, 3. ఉ_్టరార్థ్యములళి 'నలలిత 

తస ఏ కర్త తేరువులా? చప్పరములా P శ్షీ. వెలయంగ నలుషగకె-...ఈ కంటిలణక . 

పౌదపూరణమేద్సి కర్షతో అన్వయించున'దేది ? క్ర. వెలయటకు చచ్చరదులు కర్ణ 



౧-౨౦ ఆం(ధథ ప్రసన్న రాభువవిమర్శము. 

యా, తెరువులు కర్తయా) 6: చవ్చరములు వెలయంగా తెరునులు లలితవూత ఆని 

యయన్వయనూ) తెరువులు వెలర్దరంగ చవ్చరములు లలితమాత్క అని ౦హన్యంయను? P 

ఏంయన్వయాము (గ్రవాంచినను తెరువులు 'వూర్వార్థమునక పోయాలవు, మూలము, -- 

వరోాభి న్లీచ్యన్రాం బహుళవిల'సత్కు_జ్కు-దురనైె 8 

ద్రాగూనై.ః కీర్యన్తాం వరినుళమిళల్లోలదుథు వై! 

చతుమైి "నూర్యన్తా మువిరళల'నగ్వా _కికమమై 

రుచా పౌర _ీ లి ర్నగరవథర థ్యా జ్ఞణభువి, 

పౌరాంగనలు నంతోవ పూర్వకముగా రాజెవీథిలో తదుయింట్లముందటి (వ 

డేశములను కంకుముర'సభూయిస్టములై న బలముతో తడు-కుదురుగాక [వేళ 

ములందు కుంకువురనమి ఛజులమును కలంంపి చల్లుదురు-గాక'], వరినుళాక్ళ క్ట దురై 

వబ్చిమూాయచున్న శతృష్టమధువములుగల నువ్వులతో చల్గుదురు గాక [చ దేశయు 

లందు ... "పువ్వులను చల్లుదులు గాక], దట్టముగా6 (గ్రవ్వయిడినము శ్రైమణులలోం , 
'జేయంబడిన చవ్చరములతో నిండింతురు గాక [..,(వదేశములందు + చవ్చరముల 

ను నిర్హింళురు గాక]... అని శ్లోకార్థము. 

వంఠతులవారు శ్లోకమున కర్గముగాక్క 7. నీచ్య గ్రాన్ 8. కీర్యన్రాక్ gq: నూ 

ర్య న్తామ్, అనుకర్మా గక యాగంతములను 10. భావార్థక ౦మగంతముగక నీకవాచనమే 

అను నియనుము నెజుంగక భావార్థకయయగంతములనుగాంగొన్సి ఛె_త్తణెదారము చేర్చి 
గోళంబర్జు తెనుయ జేనీనారు. ద్వితీయ పాదము లగి కొంచెము మేల్యా.ని ఫొలు స్ప 

ఎక్కువగా చేర్చికొన్నారు. శృతీయసౌదములో అమ్లే వెలయయంగన్లు "చేరు కొన్నారు, 
తడువంబడుటకు కర్త లేమియు, పొలుచ్చు వెలయంగలను కల్పించుకొనుటయు భావా 
స్థకయగంతములనుగాం గొన్నందులకున్సు 111.. నాభిగింటిని నాలుగు సారం త్ర వాక్య 

ములనుగాం గొన్నందులకును సోతులు, ఈయక్కు.లక మూంటికిని కర్త సూర 

_శ్రీ లు. వయోభఖిప్తి వానూనై ప చఠుమ్మై-పి ఈమూందును కరణర్భతీయలే గాని 
కర్శృతృతీంయలు గావు, 

12. చెలువుగ_ పౌ. 13. కడుకా.. సౌ, 14, అంఠకంఠవకా ..... ఫా, 
15. నల్వుగక_హా, 16. ఇవుడు._పా. 17. వపా. 18. ఫొరింబూరికా...... 

జ్ 

భృంగసంకలిత___ 10, మూలములో వరిమళాకృష్టము లై తేంట్లు వచ్చి మూం 
గినట్టున్నది. 20. ఇందు, తేంట్లున్న గరియే, లేనిచో చంపీయేని తెచ్చి శువ్వులతోం ౫ 
లువవలనగీనదని ౦మభీ పొయము "న్ఫురించుచున్నది, 21. మూలముందలి భుభువనబ ర. 

డ్ 



తృతీయాంకొము, 36 - పుట. ౧౨౧౫ 

బముచే -వున్వులలో మధువుకూడ నుండవలయునని గూచితమైనది. ల్లిల్లి, వరిమళ 

వార. ముకరందవంతములనుటచే కొ _త్తవియు (శేస్టములుననై యర్థము లభించుచున్న 

ది. దానిచే పౌర _్లీ )లకు రథ్యాంగణాలంకారము దుండవలనీన తాత్పర్యము 

"నూ చితమైనది. 24. (పోలిని పెండెరువుల్ అనకపోయిన్స (పోలిదముహావ? థముఠ్ ఆన 

రాదా? వికార ముండదుగదా ! ఈసైభాన్యములో న్లిగ్ర. లర_్రానకదగండ్లు కండ, 

లరల కభేదము పీరు వాదింతురుగచా ! శులవనితాలిచే నిపుడు ప్లోలివి పెందెలువుల్ 

పొలింబాలికా- అని అన్నిట లకారములే పెట్టి శుతిరుజు జన చేనీకొనరాచా ! అచ్బ్చలె 

లుంయవదములలో6 గూడ లరల కభ్లేదమా P అవును, జూర్వము అచ్చ తెలుగులో 

గాడ వబల కభేద వుని సొంతవ Be వాదము వీరు |వకటించియండ లేదా? 

మూదు లో పౌర శీ లకు మోదము శ్లిర్రి.. చెవ్చంబడినది. ఇందు త్యక్త కను, ఇదే 

"నరి.. వారు నవ్వుముంేనిననేమి, యేడ్చుుం జేనీన నేమి? ఎటయినను 'పురాలం 

కారమైనం జొలును. చుజీయు భృంగముల తై చెడందిగురుచు స 

వారికి మోద మెట్లుకలుగును ఏ ల్లి?. తేరువులు--- మూలములో ర థ్యాంగణము లను 

తుశే వారివారియింటిముందణు వారువారు అలంకరింవవలయునని యర్థబుగుచున్న ది. 

క వీరు మానినందున చేట జొడుమాలీలు అక్క_అలేపండ ఏీథులెల్ల 

పొర $9) చక్క_౯జీయ వలగీనదని యర్థమేర్చజినది. ఇది చుంచి స్వారస్యము | 

౨6. నెరయ.ఇందు రాకు నా "పెట్టిన కెరువులు అన్ని పౌదములందును. “సంబంధ 

కడున్కు అన్ని సమావక్మకియల చేతను అవియే అభిహోతము లగును, 

_ దీనిమూలము వంఠులవారికర్ధమయినదా ఏ "కాలేదు, 

[41 క॥ అంగుగనా ప డెనిమిది | యంగంబుల నైవనియందు నంగీకృ తద 

888 య్యెంగనరదయి రాజ్య శీ|యుంగడుకొని యోగలవ్మీ యు నురాబిల్లున్, 

ఇందు 1. అయ్యె నను క్రియకు క ర్హయేది ? (త్రయీాశాజ్య శీ యోాగలయు లేనీ 

రాజిట్లుననం గర్హలేదు. -కుమూండును రాజిల్లునకు కర్త లేని అయ్యెనునకు క_ర్త'లేదు. 

కడుకొనియనుగోడచే చాయవిభాగమేని) 'సపూర్వవాళ్య గతములగుటచే ఆజెనిమిది 

యాను మూండు'సంఖ్యలును' (త్రయీ రాజ్య శ్రీలకు "రెంటిశే యసన్వయించును. ధూ 

లన్మ్మీకి అందొకటియు నన్వయింవదు. ఈమూంటికిని అమూంటికిని యథా కమ చున్షష్ట 

ఆ ముండుగని బుద్దిమంతులకు ఆశంకయేని గలుగదా ఏ చదివినవారికి (శయికి ఆటం 

గయులు శతవ్యాకరణచ్చ్భందోనిరుక్తజ్యాతిమ కల్పములు "రాజ్య గీకి ఏడంగయులు 

'స్వామ్యుమాత్య 'నువ్భాత్కో-శరాష్ట్ర్ర దుర్షబలముల్కు రోగబునతు ఎనిమిదంగముటు 

యమనియమా'నన్మ పా ణాయామ(వత్యాహార ధ్యాన 'థారణాసభూథులు ఆనియు 
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౧౨౨ ఆంధధ్యపసన్న రాఘవవిమర్శము. 

యఖథాకమ'ససంబంధము మూలక విస్ఫాదంయ మై యండుననియు న్ఫుగింవదా P ఇది 

వంతులవారు మూలమన్వయము-గాక గోకంబర్హు తెనుంగు “గావించినారు, విద్యార్థులు ళ్ 

న్ను కోనీ యని భావించినారు. సగోకంబర్జు మర్యాద మెట్లనంగా వ్ల అంగుగ 3. 

కనకా అను. హైసబందులను విడుదలచేయంగా, నిట్లగును. 

ఆఅ క్ల రక్టీక్ళలా అ పడ్భి స స్పష్ట ప్తి రస్ట్రభిః 

Boss చ శాజ్యలన్మ్మీ శృయోగవిద్యా చ దీవ్యతి. 

మద్భిస్సట్త క్రభిరస్టభిరడ్లైక = ఆ జెనిమిది ౦ంగంబు లక్క, hoe ఎవనియయందుక్ ' 

అజ్లీ శీ కృతా == అంగీకృ తమయ్యెకా, (యినా = Es చ రాజ్యలక్ష్మీ! ర Sn 

యుక్కొ చ యోగవిద్యా చ == కడుకొని రోూాగలక్సీ యును, దీవ్యతి ఆజా బిల్లుకా 

గోకంబర్జ న్వ్వయముగాక 'సరియైనంయన్వంయ మేమనంగా (వరుసగ ఆటు, 

ముడు బనిమిది యంగములతో న్వీకృళమై ఎవనియందు (తయియు, "రాజ్యలవ్మ్మీ య, 

యోగవిద్యయ రాజిల్లునున్నవో [(ఆరాజర్డి జనకుడు ఇళండు అని "శూర్వమున 

కస్వంయము.] వంకులవారు. శీ. అంగీకృతా యనుమాటకు అంగీకృళముయ్యెకా అన 

'సమావకార్థము చేనీకొని మూలార్భముం గోలుపోయిన పౌడుపద్యమిది, వీనిని ఏసాం 
ఖ్యాము'ే సాథి ంతురో తం ౯ అ 

క॥ అంగుగ నా “టడెనిమిది | యంగంబుల “నైవనియందు నంగీకృళమై a 

రంగుగం |జయి రాజ్యశ్రీ | యం గతుకొని యోగవిద్యయను "రాజిల్లుకొ 4 

అనిమార్చికొన్న 'సరివడును కనకా అను_పాశ'వూరణమునళు రాంగుగ సని 
(పానపూరణను. వచ్చినదిగాన వంఠులవారికి మార్పున' నస్ట్రి యేమియయ లేదు, వం 
తులవారు ఈయాంధీకరణబు "3 చేయచున్నతటి బి, యే, జరీషన శ సంస్కృతము చ 

దువుచున్న విద్యార్థుల "నెవ్వరినేని దీనింయర్థ మడిగియండరాదా ? ఫ్రోనీ ోన్సినప 
మ్ముట నేని వండితుల శెవ్వరికేని చూ పకా కాకాని తనకం దెలియకున్ల 
“నెవ్యరికిం జెలియ్దా? ఎవ్యరును ఎన్న 6టికిని కనివట్టరా ? - 

.కెళగి - వ వుట, 

తలవి'నరు, 

శా॥ తాంకుకా జ్యానినదంబుదిగ్గశకముకాచా రంబుకంభంబునీ 
4] లేకంబందు వెలుంగు దేజముకడుక్షా లోజ్య్యోతియాలన్షీ యమే 
887 : మీకు న్వాకొ నునీంచాపీఠిన్స వతకా మీశాంఠియబచ్హా, న గనం 

బోకల్యాణులు రాజొలీరునిమివ ంశోత్చన్ను న 



తృతీయాంకము, 3౫ - పుట. ౧-౨౩ 

iB ఆఫీ యమ. ఈయేకారము కుదివినరు ల్ల. బెొదురొ... ఈయా్యాాకార 

ముఠలవి'సరు 3. మీశాంతి _ "'శూర్వవాక్యమునుండి “మీఠకకొ “వాకొనుి అనురం 

యును ' అభ్యావారింవందగి యుంజడదంగా అందొకదానిని మానక ఒకదానినినూ(థే 

ను (మి యని, మానుట సరిగాదు. ఈ మీకి "సూ “ర్వార్థమంద ది నాలుగువాక్యము 

అందును ఆకృస్థ్రము, మటీయయ మీ వేనీకొన్నను వాక్య ంగిటే వాకొనుతో మీకును 

రాకమానదు, త్ల. మీకు మీశాంతిం బచ్మా గనంబు వాకొనుసని రసౌభా గను గలము. 

ఈవద్యమును ముఖ్యముగా ఆభళలవిగరుకొజు కదావారిం'పగిని, 

శోథానందుంటు, బాకీయిది, 

'ఫ్ర॥ సి ఏ ర్రక్ర కయ సదాజ్యనరానునందుయ 

[8] జారువారాంగసూద్గ హాతషాచురోర్సి 

845 "వెలిగ" డుగుందమ్మి క రం. 

అమా గి రాజె టో ంబు న గనున్ననారు, a 

దీనికి టెలులసమయు,। బాణముల ఘూాఅయు $= 

స్తొన స టివి మ వనల్, 

వారా నాకరాతర్టో సు “మరోర్గొ | WOW IWS a) 3 “రాజం సా! 
౧ నీ E 

(డీజ న్లి రా జ్యానరనీ స్వర న గం సథీరాః యోాగీన 9; నష్ట రాసుగ మే జి ఛంపర గ్ల 

సాగరము దణయము లో మూంటము యి 

శతానస్టగాయభానదకా త్య మేతత్ | ఏలే ఫా, 

ళ్ 

a నాకరనర్టి తచామురోరి, | “స తావన్రతవన థి లి ణి "రజి వంరి'స్రై ౪? 
టి. 

Ge ని రాజ్యాన సరని సర fee యోాగీస్ల ఎవక్ట9 స సుగ మీ wip సంగర ED 

వంగులవారు అవిదారికరదుభీయము గా లేరుయుము దణబమును తవ్వగా Boe 

గించుకొన్నారు, 'ఎనుంసము కణము లో ఎ రియర్ Gis yes ay 3... సనరని అను 

మూదు?న ప్రముఖల శొలిని 'శరొస | సని Pe somos Goan వి 

"'శమణములనుగా కేనింగంచిసైారు, భొలిది ని CEES gd ఇతరము న నేయ 

ఛ్నృదిగాగి, శెండనది విజ అముగాని దో. ,శతవ “i J CD Cho, కటు 
me 

౮ 
వరము "గానీ శతవ టి ఎ్రకజ్ణమును సాఫంసుట . |! ఫంక్ భుబం నతన శ్లో jo 

CET 53 ఇత్యాది బ్రసీద్ధికి విరుస్థము"గా నున్నది. దుం ట్టగుః పి దున్యొగ్థ్ యమును 

“ట్టకలయును. డలు crue స్త్రి eo వీబంచచుగును. Cohn aE (పర్య యరయు 



౧౨౬ ఆం (ఛవసన్న రాఘనవిమర్శ ము. 

రాదు: కాన నవ త్తి 9జి అను'సమా సము శ్వేతాతవ్మత్ర శతవ న్య 9శబ్బము పై ఇక్ 

(ప్రత్యయము రాయా నైనదానిస క్రమ్యేకవచనాంతరూప చని యెటుంగనగును. బం 

తులవా రీశేదముం గనలేక 1. దీనినికళూడ అవిశేవణముగానే తెనింగించినారు. వెదు 

రోత్మా అనువ్య సతయ వీరిని ఇటీ చినది.. ., అరానులకు చామరోర్మి క్వేతాతవ బ్ర. = = 

అనునానర పెఠము'మేలు. ల్లి, మణీయ నీ తెలుగ పాఠములో శ తొనందుంయ (ఏలేటి 

అని యారంభింవనందున వద్యములో ఎవరేని రోోూగిరాహిలు సడచుకొనులీరు వరి 

తమైనది. -ఈజునశాదులు నట్టివారు ఆనీ భావమో “ఏ రంఠటివారా, వీరిని తదు రట్టు 

పొగడుట న్యాయ్యము గాదు” అనియే భావమో సందిగ్గచు గా నున్నది. నాగరబముద 

ణములో శతానందభాపి తము (ఏశతేహా” అని యారంభించుటచే -ఈజనశాదులు రాజ్యా 

'మును యోగమును రెంటిని సౌధించుముహాపురుసులు ఆని తదీయి'స్తుథిగా వరిణమిం-ఏ 

(తకృ తాన్టయియనగును. దు౭కీయ వంఠతులవారు శి, సర సమ్ ను అరనమ్న క్షి 

లేక అని లెనింగించిగారు. కవిహృదంో మది యని నాన తోంవదు, సర నమ్=ాఆ'న క్రి 

తో అనియే అర్థము. స కాలేక చేనీనరాజ్యము శేదుయొందునాని విరుద్ధధర్మ నిర్వావాళు 

లని వవ్వటయందే తాత్పర్యము. స_క్తిలేకన్న రాజ్యము "సెబి వేజదు సక్రియన్న 

యోగము నెజు వేజణుద్భు రాజ్యయోగములకు సర రుస కలబేతనే విరోధము, ఆవిరోఖ 

ము చూ'వుటయే ప్రాంతము, ఆవిరోధమే వీరిమహిమాలిశయబు నకు కారణము, "కొ 

నున గ_క్తిశేక యని రాజ్యపరము గాం గొనుట 'సరిగాదు. శ్వ, మణి వద్యము ల నేమి 

తన్తూలా భము[దణ పాఠమం'దేమి చతుర్ధ పౌదమెల్ల సమా_క్షపునరా-దానదోషదూపి. 

తముగా నున్నది. నాగరహేఠమందు [క్రీడన్లి సంచరన్లి అని శెండును !లట్టులే అగు 

టచేత ఒకటి కొకటి యుప'సర్జనము గాక తుల్యబలము లై "రండు
ను విభేయములమై. 

"సూర్యో క్షవై ధర్మ ్యమును "స్ఫుటీకరించుభున్నవి. (ఏరు ఆగ తో "రాజ్యమును ఏలు 

దురు ధీరులై (అనలా నిస్పృషునై]) యోగమును సాథింకుర్చు అని 'తొళ్సర్య 

'ము నిచ్చుచున్నవి. గ్ర, మణియ 'నంచర ని యానులట్టున శావశ్యకమయిన' చాకుర 

ము నంచర_న్లి అను శృతంతమునక (వలిబంధక. మగును. 6, బుటీడయ "గర 

గులో అంతటను సంచరింవక ఊరి లేనేని యంతటను 'నంచరింవక. 7, ఒకతమ్లు 

యందు కీడింతురంట గి వీరిని శమ్మిలో గోడకుర్చీ వార్చుండంబెట్టినారా ? 8, ఊర్లు 

లు తమ్మియుంగలసరాన్సులో, చామరంబులును శ్వీతాతవత్రంబును గల "రాజ్యము 

అక్కి నంతటం గ్రీడించుచుందు రన్న. కననమగును. గహృదయు లే “కారణ వాపా 

"కురు. ఈ లెనుంసము[దణము చేతను కరియడ, పార్ట కకికిలగణుల మ్ల ఆం ఢీకోరణము. _ 

పాడైనది. 



తృతీయాంకోము, 3౩౬ - పుట ౧౩౫ 

3౩౬ వ పుట. 

మ॥ తనచూాడ్కి_ం౦బొగరిం చికోవగుణర క్ష చ్భాయముకా బెన్సలా 

[14] కనునాకంబనుఖి త్రీ వాయమును వేడ్క. దేవతాొచి తమో 

859  యనంగానాయోనుఛాకరారుణులోయం'ె నబింబంబుల 

శ్రునెగింగాంచానుభానులాక్షల దభంబుల్ల ట్లగాెన్థి వలే, 

మూ, శేలా కీకృత్య స్వాం దృశ మునమకోసారుణరు చిం 

నుర శేణీ చిత్రం గగగతలభిత రచయతఃకి 

నుథాంతో ర్భాసో శ్చ (వథమర ఏతం బిమ్బృయుగళం 

నుథాలామా సౌన్ద )దవభరిత పౌ త్రద్యయ మభూత్ . 

పర్వా తుని నూతన సహ ప్రభాత ను: కగకరాటో' అరి ఆను వ వ్రాష్ట య 
వంతులవారి కీమూల మర్భముగా లేదు. వద్యమున కిది యర్థము గానో వును. వూ 

ర్వము -ళఈవిశ్వామ్మత్రునికి ఆకాశభి త్తియందు. 'దేవతా-చ్మితము (బాయుటకూ చండ 

"సూర్యులు నుద్దనీళ్లును లశ్తుకనీళ్లును గలచివ్స లై నారు.” 1, అది (బవ్మాకృతచంద్ర 

"సూర్యవిషయకము-గా నిట నగవడుచున్నది. విశ్వామితకృళ చం దానసూర్యవరము 

. "గా శ్లోకముందున్నది. ఇదే వంతులవారు మూలార్థము (గ్రజాంపనందులకు గుర్తు. శ్లోక 

ములో వీశ్యామి కుంటు "నుర శేణీచి త్రము (వాయవాండ్రై. ముందుగా చండానూ 

ర్యులన్ను (వాయంగా తద్బింబములు ఆయనకు కజదువారిని [వాయటకుం జట్టుకొన్న 

నుజ్దగీళ్ల పాత్రంబును లక్తుకనీళ్ల సా త్రంబుసోా యన నెస్పారుుండినవి, అని 

యల్న్రేష, i ' టక. 

కోపసణర_క్షచ్భాయముకా శి. గుణశబ్దముం దీనీవేయనది- - ఇది పాదవూర 

ణమేగాని స్వారస్యముం జెబుచుచున్నది, కోవము గుణ, మనియెవరికిం దెలియదు ? 

దాని నిట ఇెవ్పవలనీన్మవ'స_క్తి యేమి? చెప్పినభల మేమి? ముఖావయవచం[ దుండు 

.అన్నట్లున్నది. గుణశబ్దమునకు ముడుంగు లర్భృ ము చెప్పి సాధింతురా 9 సంది గ్థార్థతా 

దోషము, ఫ్రీ, నాకం బనుఖి ల్రి౯-.....న్వర్టమునుంగూడ చెవ్వనదియైన నాక శబ్ద ముకం ' 

"మె మూలమందలిగగనతలభి_త్లశబ్దము ఎంతయు (కేయము. శ. వేడృ-కాా విశ్యామి 

తుండు కోవముచే సృజించి నేగాని వేడుకచేతంగాదు. గ్ర, దేవతాచ్మిశతము---మూ. 

“నుర శేణీబ్మ్కమ్ - సేణీశబ్బము చేళ చిత్తరు వనునద్ధము “నుఖముగా అధందిగము 

గా నగవడుశున్నది. దేవకాచి శమునుటలో డేవతానిర్మితమేని చేనతాభంబంధియే 
నియ నగుగద్భుతమనియయ నర్థమగుచున్నది. ఆ లేఖ్యాద్ధము ఇంత “నులువుగా న్ను 

రింవదు. గ్ర, గోయంఖై న-__--ఈళమాటయే వద్యము నెల్ల పాడుచేన్లీనది, 7. (వథమరచి 



౧౨౬ ఆం (థ(వసన్న రాఘవవనిమార్శ ము 

తక్ అని మూలములో బింబవి శేషణము. 8. అత్హుక హా. 9. ఈనకార దృవ 

యోబొికము. ఇట్లు 'సముచ్చంయమునుగనాడ ఫాదావూరణము నేనీకొనుటకన్న హిత 

మరనీ వద్యకవనము మానుట కికడుంగడు [శేయము. 10. ఓయనంలాకా- సొ. 

11. 28౯ పా. 12. "కాంచక సా. 13-ను (లాకు పైరబ్ణ పూరణము, 

14. ఏీ—_తలవి'నరు. 

నీకమతా న్యాయము, 

చ ఎవనిది నూత న తిదిన సృష్టి 'గము ద్యబు నం భొచుంబవహః 

[16] యావని 6బడందిశంకువును నాకము నందుసనుండి తోంయయ నా 

875 కవిభుండుసాంచంయాదమునుగాంచివికానముంజాలదేవలె 

(వవరులుేేలుమోడ్చులిడభ _క్రిఠనెక్ముకుళత్వ మెంళఠయకా. 

1. అవనియబ డకొ-_ ఈవదమువబకు విన్రునవ్చటికి అవనింబటినది సం్మభభుం 

బని యన్వయ మైయు9డును ; (తోయవజుకును వినంగా వజినవాంతు (తిశంకవని 

దిధ్ధుపాటగును ల్లి, నాకవిభునివినంగ్యా తోయననుపదమునక |త్రోనీనపిద్దుటు, తలో 

నీనంయంతట నని యర్థమగును ; పాదమునకు వచ్చినంతట్క [తోయ లేదు] (తో 

యటహ్షౌ యని యర్థము దిద్దుపాటసను, 8. కొంచె ననంగానే పాదమును గంట 

నని తోయను ; విశాసముక్ అనుద్వితీయన్న వినంగా పౌదమునుగాదు వికాళము 

ను అని దిద్దుహెటగును. [కాంచుటకు 'సంభాముంబు కర్షయనియం దెలియును.] 

4. కనెకావణుకు వినలా, సంభమము భ_క్టించాందినదని యన్వయించును 3 ముకు ' 

శత్వమును వినంగా భక్తి ఇడుటకు విశేసుణమని దిద్దుపాటనను, దశీణగరి హొందూ 

నుతము వామగతి మహమ దీయనుతము, ఉభంయమి శము నీకుమతము, గాన దీని 

నీసదుతాన్వయ మసందగను, ఇట్టి దుష్టాన్సయవ్యాజం పుయబరితృపాంసనము మూ 

లమంధున్న. జయబేవుని శంస్క్చతపండిళులు కవింయందురా! తారతన్యుముంగందము, 

గతిశజ్యో_ 'స్ప్యర్లోకా దవనిశల పాతం రచయితుం 

శునాసీరే కోపా ద్వికనికవచాళ్టే వికనీభః 

యవీయోస్టా నవ్యతిదశనగ రారమ్భురభాస! 

"నురస్తోయే భక్త్యా ముకుళిత కరా'్ణే ముకుళిత, 

ఇందలి ' ంకాన్వంయాసాఖ్యము ౦ గన్నపిద్యుట్క, గ్ర. వికనీత-_వికనీళ యని, డ్రి, బుక్కు 
కిక. ముకుళిత యనియి, ఆవదము'నే అనవీకృళముగాం బయోగించిన 'సార్టరశ్య 



తృతీయాంకము, 3౬ - పుట, ౧-2౭ 

ము నైజకీంగి పీదవ తెనుంగులో పదములు మార్చినంయస్వార న్యమును (గహిం-పుండు. 

మెగా విశాగ ముకుళశనములతోంబాడ 7. వదాళ్ఞో రి. కరాన్టే యని ఉభయ్మల 

అబ్బ శబ్ద వయోనమున స్వారస్యమేమేనికలదో యరఠయప యథ, -ఈభంశముల శిల్ల 

బదులుగా మునకు వచ్చిన వేవియన--- §్ర. నందున్న 10. చాల్చ 11. |వవరులు. 

(పా. 12. ఎంతకయుకా. ఇందులశై పోయిన చేవన 118. శునానీరుని కోవము 

[కోహౌత్ ], [ రెండబ్బములు] 14. నగరము, _ ఈనూర్పులకును రసాభా'సముసకు 

మూలవిరోధమునకును మనకుం గలిగిన దేనున__ర్ర. అహా! ఆని యాశ్చర్యము. 

16. ఎవనిది_ఇదేదో దీనిని ముణవయనాడదు, 

చ॥ కనలిన వేల్పు నివదఘూతము చేత నధోనతుం( దిశం 

[9] కునింగని దృష్టియీితనిది కోవవి పాటల కాంఖనంతయయకొ 

884 గనిముకుళీకృతో రుకరకంజ విరాజితనాచు-నంజి ణా 

డ్చుననదు రాళ్ళు పౌనీతగంబా ల్బె మవోర్త్మ లకోధమల్చ మే, * 

1: ఈశనిది....ఆతని దాని స్వార స్యము ఈతని కేతెలియను, ల్లి. విరాజితమాచు 

గంజి... వి రాజిత యాచున సంధ్య యన్న మేలు; ఉపానితళ యను స్రీ) లింగము నకు 

సరిపోవును. 8. మహాోతు కుల క్రోభ మల్పమే--ఈమాట యన లసాడద్చు వడాంత 

విరుద్ధము. విశ్వామి కుని యంఠమవోత్ము లు మళీ రేరనుట (వ౮్రాంఠము, ఇతరులుం 

కరన .తెల్బుచు ఇది విశ్వామి తుని కవకర్ణ వెట్టుచున్నది 4 యయమూలక మునుటకు 

-ఈదోవ ము లే _నిదర్శనోభులు. ర్ ఉరు---చేకులు ఎ తపెద్దనవై న నేమి P_. సె. 

6, 7. నెంతయుకా గని_ సౌ, (పౌజాఏ ; ర, 9. Hw Sa 

శ్ర] ఈ గకలజనలేచసోళ్శ్సవ | నికరమునకునిర వుగనిట"నగడుగైతండీ [ 
588 నుకుమారుండువారిళేముణి॥ వకరము కల్ప దునుమన భాంతిగొలిపథుకా. 

నాగరము దణ పాఠము. 

ముగా. — సకలజ గవిలోచమోత్సవానా |!మంయో మయనం కఠతరః వుగి కుబూర॥! 

హరితేమణిమ యయాఖపహోరిణో యః।[కలయతి కల్బతరోకి పరోవాలీలా మ్, 

జంతులవారు, [మయూఖ ]మంరుస్య, ((రోవా=ా] (వమోవా అను అెనులస 

ముధణమును అనుస్రగించినారు. నాగరముుద్రణము నుశ్తరార్థమున కర్ణము par 

వచ్చణాతి కిరణములచే మసూసారమైన కల్పవృత్ 9పుమొలకరయో యనసువ్వు 

చున్నా౭డు, 

1. రాముని కల్చవ్భవ.ం-పుమోక యనుటకును కల్పవృతు మే యనుటకుం గల 

ఛీవమును 'నవ్బాచయుల నడిగి మెజుంగవచ్చును. శ్లి, 3. సికర- (బకరములు--కో 



౧౨౮ ఆం(ధథ(పసన్న రాఘవవీమర్శము. 

_పాభజ్జాతులు. శ్వ. ఇటక వ దేశవాచకము, దీనితోంనాడ ఇ-వుడు ఆని కాలవా, 

చకము సెకఫూరణమును జనక నింముంతవభ్యును వరాకువడి నారు. 

శతాన ందుండు...ఇక్ (డెవడు? ఇతనికే యీతండాంగదా. 

క ఆ|| నల్లగలువరేకునా జెం శు మేలి | చెంతంబనీండివ నన్నె ౯జెన్చు మీటు 

893 ఖంజి రీటనంరనకర్ణా గముననున్చ | చంపక _గబకము చందమున'ను, 

శతానక్టకి.(థగవకా) అయం చ కళరో ౦కి ఖల్వనై గవ! 
నీలనీఠ జదళోజ్జ్వల కా శ్రే | ర_న్లికే వసతి కాఇఖ్బనగారః 

లోచన'స్య నుద్భశకి గ్రేవణాో | సన్ని విహ్ట ఇవ చమ్చుకగుచ్చకి. 

వంతులవారి కేతన్యూ లము బొత్తుగా అర్థము-గా లేదు, మూలార్గమిది ;: 

(స్వామీ, ఇందీవర కాంకిమైగ "నులోచనాలోచనముచెంత శవా గదుందు -కాంచ 

నగెరమైననంపెంగ "పూగు_ల్తివో ల ఇందీవరవర్థుండైన యితని [రాముని] 'గమీవ 

ముననున్న కాంచనగెరుం డితంజెవండు ఏ ఇందు, సీలసీరజ ఛముజ్జ్వలా _వ్లైః అను. 

నది బహు వీహి) అభ్య యను రాదువర'సర్వనామమునకున్తు లోచనమునకును, రెం 

టికినివిశేషణము. సంతులవారు దీనిని 1, కర్మ'భారంయదుగానుు ల్లి. లోచనముతో 

“సంబంధము లేని దానింగాను తగులంజెట్టినారు, అక్టు కాంచనగారః అను కర్మ ఛార్” 

యను ' లక్షుణవరమైన కతరశబ్బ్దమునకును చంవకగుచ్చము నకును శెంటికిని విశేన 

ణము, ఈవి శేవుములు గనలేక పంతులవారు లోకులెల్లేని (గహింతురుగాక యని 
నిజొజ్ఞాననిహ్నా వాథిలాహ శే తత్స ) కాశకముగా శ. ఇతనికే యిీతం డని తొడంగ్ * 

నారు. ఇకనియొక్క గాని ఇతనిశేగాదు. పద్యం వు బథమపౌాదబును రాము విశేషణ 

బమ్ముపీపొగా చెవ్వకొని కు వష్ట్యంతము గాం [బరమోాగించుకొనియండినచో (ఇత 

నిశే అన్నను సౌమా నాధికరణ్యబు "న్ఫురించును. ఇవ్వుడు -ఈ కి పష్టీ చేత జిగియెవ 

రిదో తెలియదు. శ్వీ, మణీియ "ఇతనికే యాతండాగాదా యనియిటనే ముగించుటనే 

-ఈవాక్యం పుయదదులకు వద్యముతో 'నంబంధముకలదని వంతులవారు తలంవమి "సూ 

చిశముగుచున్చది, *నల్లగలువ జిగిగలయిలని చెంత నన్నమూలాగ్ధానుగుణ మగును. 

ఖంజరీతునంయన కర్ణా గమున__(౧ ఖంజరీటమువంటి నయన ములుగల చలువయొ 

కృ కర్జాగమున్క (౨) ఖంజరీటపతీ యొక్క. నే శ్రకర్ణ ములతుదను, (3) ఖంజరీటము 

యొక్క. 'న్నేత్రముతోడి కర్ణముతుదన్చు (౪) ఖంజిరీటమువంటి నంయయనముతోడి కర్ణ 
ముశుదను, అని గాలుగర్భములగుచున్న వి. ఇందు నాలనది ఉఊపమాన'పూర్వవదోన | 

మేయో _త్తరవద కన్య 'ఛారయ'నమా'స వంతము గానున్నది, అట్టినమా'స, చురుదు,ల 

"పెద్దలు (పయోగించినబించా భరాదికము ల కొక కొన్నిటికి. వామనాదులు గతి ఇప్పి 



తృతీయాంకము, 3౭ - పుట. ౧౨ 

దము న్నారుగాని, (వచుర కరో గాను గ్రహము చేయలేదు. కాన 'నది యిట దుష్ట 

మే. - అయినను వంళులవారికి అభేద దమక్క-జ లేదు. ఆకవ్వుడుసమా'సమును వీరు 
a స్ట 

ఈ రమోగింధుకొనువారే. ఉ. ౫ సీకమలాంమఘులకోని జానకీ. కాన నిట నీనా 

ను అర్థములే. అయినను ' ఒకటియ మూలానుగుణము గాదు. గ్ర, ఖంజురీతు 

నోలకోగయొక్క_ నయనమునకు చెంతను కస్హాగయునందు అని యార్థమగునట్లు జానీ 

కొ నింయన్నయెడల కొంతనణుకు 'సరివడును.---వి ద్యార్గులు మేలుగద్యా ఉపాథ్యా 

ఈము లవలన ఏమిన్రమాసమో ఏదున్వయమో 'నేర్చుకొందురు ! కవి యయ! సం 

"సగ్రాతేము 'తెలియనయ ! కటకట! 

3౭ - వ వుట. 

ఈశుటలో నెక _ైసమహిను కలదు. ఎట్లను ఇందు వ్యాహె'సవ్భ _త్రములు 

[8] మూండు గలవు. మూంటను. తవుభాతును ఒక_ానము, (తవునీ రాముని 

896 యందు* ' తవంగచే త్రోత్సవ " తవంయజోొడంబడువేని కీ ర్తులు క 

అక్క-ట ! 

[6] ౨ మిగులరూపరులు'సమిద్ధ స వాబొస్రౌద్యా! దులవువీరియం ెదోనుదీయ 

902 లనైడికలంఛులెందునలకొస్తుభాద్భుత కరు లందందున లెను గరమురిదిగ. 

మూ,..-ఏఠయొో రహ ముదారరూవయో | రుల్ల గత్సహజిసౌజ్భాద శిరా కః 

-కొదుపీ స్వజనతాం విభావయే | కౌన్తుభామృతమయూఖరయోారిన, 

ఇది రామలత్మణులంగని వా రెవ్వరో యెజుంగయగోరినవాండై వారింగూర్చి శతా 

నందుండదోు. విశ్నామికునితో వలుకువచనము. వా 

1. మదీయులు----ఇదితవ్వు. వీరు వర'స్పరము స్వజినబు అనంగా బంధువులు 

అని తలంచెదనుఅఆని మూలము. ఈశ తాగందవచనబదునక విశ్వామి తులవారు “ఈ 

యిిరునురిస్టజగభావనమందు మేము సైతులము ’ అని ఆయ త్తరము ెప్పినారు. తదను 

గంణముగానే అమాటపై బనకదువిరాపు (పీరు సోదరులా” యాని విశ్వామ్మికులవారిని 

(కశ్చ వేనీనాండు. విశ్వామ్మిళులవారు అవునన్నాారు. ఇందువలన "రామలత్మ్యుణులు ఒకరి 

కొకరు బంధువులని శతానందుడు తలంబెనని విశదమేగాని, తనకు “రామలక్ష్మణులు 

బంధువులని తలంచినాండనుట పరిబాసనీయము. ల్లి. మదీయలను నుడువును కౌస్తుధా 

'చ్బూతకరోవమానేము వెక్కిరించుచున్నది. కాస్తుభామృతకరులు శతానందునికి బంధువు 

లా? ఈమదడీయశబ్దముచే వంతులవారికి స్వజనశ ద్దార్థము "తెలియ లేదనియు మూలత్లోక 

చు ఇంచుకేసి జర విశదముగ'దా, శ్లోకతాల్చ్సర్యము,--.కౌస్తుభామృతకి 

i? 



౧౩౦ ఆం(ధ్ర(పసన్న రాఘవవిమర్శము. 

రణుల “కెట్లు ఎట్టియస్యూన్యబ ంథుత్వము గలదో అళ్లు ఈయిరు వురికిని ఒకరితో సు కరికీ 

అట్టి బంధుత్వముకలదని వీరి యచారరూపసహాబసౌవ్యాద్యశ్రీలచేత నూహించుచున్నా 
న్కు..అని, 8. ఇట రామలక్ష్మణులు అన్నదమ్ము లగుదురని నోతానందునియూవాగాని 

తనకబంధువులని "కాదు. కా-స్తుభచందోవమానము బే అభాతృభావము లభించుభున్న్న 

ది. కౌశ్లుభాచం దులిరునురును సము ద్రవుత్తు) లేగదా, అందుచే భాత లే గదా? ఉదార 

రూవానహజఫౌహ్ళద శ్రీలు కొన్తుభాబ్బుతకరులందునుం గలకు. రూవమున సంశయము 

"లేదు, '"సైవ్భాదము ఇరువురును ఒండొెరుం చాయసోవక వారియెడనే (ఒకచోటే) 

ఒకడు వకుంబుగను ఒకండు 'వామనేత్రంబునను నెక్కొ-నుటచే తెలియుచున్నది, 

an § వద్యములో రూవసైౌహ్బాదములు "రామలత్మ్మణులకుమూ(త మేచెవ్చంబ డినవి. కౌస్తు 

భామృతకరు లకు లేవు. గ. అలకొస్తుభామృతకరులయందువ లెను... వ లెశబ్ద్బ యయోాగనుం 

దో “సమాసముగదాళి విభ_క్టిలోవబుగదా?P గ్ర. కరభురిదిగ_వద్యబు పాడుణేనీనవిథ 

ము కరమురిదిగ | మూలమును ఇట్లు నాశగముచేనీనవారికి సంస్కృతము తెలియనని 

య శేలివిగలదనియ ఒట్టు వెట్టిబెప్పినను సమ్మ ందరమూ?) 

1 సవర్ణ కాంఠిక జితచంపకోత్పలుల్ | నువర్ణ నీలత్సలాను ందరచ్చవుల్' 

05 'తవంగ న్మేతోత్సవదానదశ్నీణుల్ | (వవీణులీలవ్మ ణలత్మ్మ జా గ్రజాథ్ 

1. 'స్వవర్ష కాంతిక జితచంపక---(తనవర్ష శోభ చేత జయించంబటిన,, .] ఇట్టి 

యస్వ్వయము 'తెలుయసభాషలో కలదా? ల్లి, (ప్రవీణులు... వీరు ఆగంఠతుకులు అవరి-చి 

తులు, వీర్మిప్రావీణ్యము శతాన్రందుని శేమియగవడినది? శ్రి -గులకుణా అను మూలమున 

కీచావ్స, మూలమునకు ద్యాతింశన్మ వి'పురుషలతణములు గలవారని తాత్పర్యము. 

-ఈ యతి హేశలచాధ నెట్లుతప్పీంచుకొందుము P గనులక్షణుల్ల క్షుణలక్ష్యు ణా గబొల్ ? 

అని పీరేల లవపావము 'సులంయలియ వేయరు? బు|ధణబులు దొరకవా పీనిని 

సాధించుటకు ? లవ పాసమునకు--- 

క॥ నావుడునందదుహీవతి | శేవెరనున బవ్యూవాత్య య్ తెంచాందుదికా 

(్రీలలికుండుబహ్యుకుతుం | జేవెరవునంబరివారిం చె ' నెఆింగ0'పుదగకా, 

వి క్షనార్క-చరిత 62 (94). 

బంక “నులయతిలణి ఉళకారాళశారమైతికి-. 

"తే! అబ్బి చుథియింవ నెక్క_టనవతరిల్లు. | నాయటినీరివొందువాడ్చుననవనన రు 

అమ్మీ ందిలకింపదుదికి నుల్ల సనమొసయస। ముందరంబునము'న్చే ను నుమయ గాడి, 

సుమా . పాండుధంగనూవాత్య రము: 67 (2089) 
చతుర్థ పాదము గనుండు. మణీ నలలంతిమై తికి, పారిజొ తొవహారణము లే తుది 
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సామున ఒకశార్జూలములగో శ్వర్వలకు పాసమెతి వడియన్నది కనుండు. శరలకు 
మో-సమైతత్రియే యాంగీ కార్య మైనపిమ్ము ట అపర... -కాత్నేవ మేమి? నరలసామ్యు 

కుంటే "'సలలకు మె(తినీద్ధము. లరమై తికి వవీణు లీలక్ష ణల ఆాగజులే (వనాూణదు, 

“రాముండు.....[జినాంతికముగ్నె వత్సా యు కము. ఇతండు సకలగుణవిశదుం 

906 డు తండివలె వినంబడుభున్నాండు, 

ఈ బశ చెంటాటు వాక్యము నకు "తెలులిస...-౯ వత్సా నిజముగా సకలగుణవిశ 

హని నాయనను గావలయు కొనియాడుచున్నా రు. *” 

3౩౮ -వ వుట. 

లక్షుణుండు..'బాను, మణీ తటుచుగం బాగడంబడియెడు, 

9౦7 ఈలూట్టు ఆశీరర్ణ కమంయగంగాక. అయినను అర్థనిశ్నంను లేడు, 

“ ౬౩వో |! మజిలం చాగడుదురగాక |” అనిన వినశీతార్థమువళ్చును. 

విశ్వామి తుండు దశరథుని వభావమును జనకుని మోల నుతించుట, 

ఖా వ్యాళోద్యద్భుజ దండహిండితభను ర్వ్యాపారమేవానికికా 

CU] లీలానూ తీముగా నజింగననురీలీలావతీ భూలతల్' 

915 పాలశమీకరజకతాంకితమునా వాస్తోన్సరిశ్నేత్రచూ 
-కొలంబందు నస గ్వి పాటలరు చిం గాంచున్లిరిం |గచ్చణక్, 

ముఠా, ౦కు సో ధ్యద్బుజ దబ్ణ చణ్జిమలన త్యో-దల్జ తీలాయి లై ః 

నిష్పీతే దనుజే క) చక్ట ఏవదనా వల్లి రీవి భమే 

లకీ బు_గ్రవి పౌటలద్యు తిన యీ మాలను తే శీవలం 

'ఫొలోమీకర జాజ్బు...రవ్యలికరా 'దాఖజ్ఞలీయయం వు! 

దీనియర్థ ము-_(దశరథున్రి చాణఫీలలచే నానుకేంద శ్రీల గ్రావిఫోముములు 

ఏ క్నేహముగాం. (దానసయడంా [ఇకనిచాణలీలలు అనుకేంద _ప్టీ)లకు వై భవ్యము 

గఅనగింవంగా అనంగా అానురాథి వుల'నెల్లం జంపంాై దేవేందునిమేన యుద్ధ లభ్య 

కం అయిన నైత్తురుగంట్లకు బదులుగా నశీనఖలబ్ఞము లయిన యెజ్ఞగీబులు ప 

రూ. (అనయా ఇందుండు తనశత్రుల సీ-రాజు సంబారింధుటచే వాను యుద్ధ వ్రస_ 

ఏకె ఉమ ంగక తనభార్యతోం ర్రీడించును నుఖముంథును., అట్టిమునోవీరుండు వ 
తం కకళి-దాజు అనితాత్సృర్యమ్ను. ఈయర్థ మేమయినం బద్యముల౮6 గలదేసూ చూతము, 

౨ానురీ లీలావతీ భ్రూలకల్ నూ. దగు బేన్హ్ర శ్స్ద వదనా(భూవల్ల రీ వి భమే--_1, అ 



౧౩-౨ ఆంధ (ప్రసన్న రాఘనవిమర్శ ము. 

“నుర సౌమాన్యముం జెప్పుటచే పర్మాకమాతిశయము కథితముగాదని జయ'చేవుండుు 

_అసుశేషద్రులం జెప్పీనాండు. ల. (భూవల్ల రులం 'జెబ్వళటీ చందవదానా శబ్బముచే 

నిచ్చేశమందుంనలసాబను ౧౦౨ి-ళు.చూడుండు, తెలియును. త్రై చం ద్రవదనాశబ్దముశే 

హైందర్యాతిశయంబును, దానిచే భర్హ్భృవిభవాలిశయంబును, -నూచితములు, 

4. మూలమందలి (భూవి[భమముం బేవ్పక భూలతలను నాశము చేనీనాండనుటచే) దశ 

రథమవారాహొ యద్ధ వీరుండను నర్భముపోయి నాపీతవీరు డనునర్భ ము వచ్చినది. మేలే 

No? ఊ త్త రార్థమున కిది యర్థము గానున్నది;-- శచీనఖమత చిప్నాతమైనయాఖం 

డలు దేవాము గ్ర, రుధిరారుణ ద్యుతిచేతంహాడ శోభిల్లభున్నది, అని. ఇది శేవలము 

మూలవిరుద్ధముగదా. పౌలగమీకరబడ తాంకదులశే, నని దిద్దుదదు. శ్రి. శే త్రము 

ఇంతకన్న మూలములోని వకు! వదము కడు శోయను. వాపు వనంగా (తేష్టాకృతి, 

7 వశ్చుః శ్లీ బం తనా శస్తాకృ తావపీ ” అని మేదిని. 7. అంకితమునె--.-ఈ'సముచ్చయ 

మేల ? కాల్పనా శీ లేక్క ఇది యొకతమాసో ద్వితీయయయా ? 8. ఆకాలంబందు..._ ఈ 

యర్థము అజంగనను తుమున్న్ర్రత్యయముచే రాలేదా? ఎక్క_డియతి హైళలు సంభ 

వించినది ! ర. అచ్భగ్వపాటలరు చిక ఇదేమి కర్ష్యథారంయమ్యా బహు) పీహాయా) 

మేన ననుకొండి యని చమత్కొా-రమా?ి బహు పీహియేని నీరికి వి శేషణము-గావలయ, 

కర్మ ఛారయమేని తృతీయార్థ ద్వితీయ గావలయను. 10. కచ్చజకా_పా, 

లక్షణబ్ఞత._ 11. అనురీలీలావతీ భూలకల్--- అానురలీ లావతీ అనవల 

యును, అనురీశబ్దము భాషిత వుం:స్క_ము గాన నిట శృంవచ్భావము "రావీలయును. 

[1] క॥ ఇనకులకిరీటకోటీ | కనదరుణోవలముకు ళముగందగునతని కికా 

919 జనవతికిదశరథునికీ సనయులుతనయు లును ధాంశు న్రణు'సమువదనుల్' 

1. "నుధాంకుసమసమవదనుల్--సమా పవన రాదానదోహ ము. సా, 

తొడరిన--_ మోతుబరి సాతీ. 

చ॥ వజీగల చేని చామువులు వై రి 'సతీతతికజ్జల 0బునం 

[181] దొడరినకాశిమంబనయంయదోంచును దాల్చిభనుఃకిణచ్చ వికా 

939, గడిమిని నేనిజ్యా నిగధభకాండము చేతని పీశమయ్యె నా 

న డలౌనుససూడు చేడీయలయం చిళకాంచనకాం-చి-కాధ్వనుల్. 

మూ. యద్న్బాహూ. వహత! పర్యాకమన్భాతాం (ప్రత్యర్థి నీచు న్తినీ, 
చతకజ్జల కాళికా మిన భనుర్వా ర్వీకిణశ్యామిశామ్ 
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యద్జోర్టుర్ణమకర్య"కారు కగుణ పోన్హానుకోలావాలై ౩ 

వైరిస్రీ )కలమేఖలాకలకలాకః పీతా ఇ వా-స్తం గతొ£ 
క్... 

1. వాపబవులే కజ్జలకాళిదుంబుగా6 దోయచుచున్న వని ంమళ్గముగుచున్న ది. 

అందుచేత (వత్యర్శి నీచు లి ఫీకజ్ణ లహ రణమునకు ముందితనికి చాజలువులు "లేవనియు 

నీద్ధించుచున్నది. ఇదింగర్థము. ధనుర్ధుణకిణ శ్యామిక ను కజ్దిలకాశిక7ా నధ్యవనీంచు 

ట శోభనము-గానుండును. అళ్ల మూలము. ల్లి. న స... అనుట సొబగుగాదు. 

౯ “క్రాంళిచుంబునన') అని దిద్దుండు 3. ధను£కిణచ్చవిక్ ధనుఃకిణములు కరతీలమం 

దుండును, తద్గుణకిణము లు చావలవులంద.ండును. చాహునులు చెవ్సంబడినవిగాని కర 

ములుగావు గావున శ. గుణమును చెవ్నమి 'సరిగాదు. మూ. భనుర్వా ర్వీకిణశ్యామి 

“కామ్ గ్ర ఛవి యనుటకన్న శ్యామిక యెంతమేలో యూహించుకొనుండు. అ సే 

6. చతుః శబ్ద వయోబనమునూహిం-పుండు, * నయనాష్టోనమూర్మి లాయా!.” చ 

ఊంవులందు కాటుకనుధరించుట మానిరని యఖిిపాయము. జ నీబు న్తినీ “యనుట నీ 

మంతనీందూరాదికము పోయిన ధని స్ఫోరకము 8. శ్యామిక యనుటజే ర౦డును 

శ్యామికలే గావున ఈశ్యామికంగన నాశ్యామికగా తోంయదున్న దని భావము. (కజ్టిలం 

బునందొడరిని యని త. జాతా మనువిశేవణము మానినందున, అభి పౌంయ మే 

దునంగా.-- ఈరాజు శృురుషులకడ |వచండింవ లేక _స్త కీ ఏలమీంద గందరగోళింబంా 

వారిక్లజ్ఞలము ఇతనికి అంతు ననియు ఇతండు అవీరుండనియు. ఇందు చ్చే వారికజ్దిల 

యు య 1 అనలగా వారుధరించుటమానిరని, అనంగావారిభ్నర్త రల సీఠండుచర"కె 

నని, యర్థము కానేరదు. వడిగలచేత 'నేమేని సాథింతమన్ను దానిని దిన్నమింసు 

నది యీ “తొడరిన.” కాన 10. వరాక్రమస్భాతమయినది కజ్జల-కాళిమయని చెప్పక 

తవ్చదు. అట్లనుట'వే తద్భర్తలనుచంవంగా వారు కాటుకనూనిరి అందుచే వారికనులం 

దుకొటుక నలుు పోయినది. ఆఫోకయ ఇతనికి యపద్ధముచే పైన ను "రాక 

య నమకాలీకములుగాన అనలుపే యిదాయను నట్టుండెనని wee 11. వం 

తులవారి కీయ శ్రే త. యర్థము గామికి “తొడరిని మంచిమోాతుబరిసాజీ,. ల్లి, వంతుల 

వారు బ్బాతొ దును వ్య _స్తవదము తెనులసము దణములో భృతా అనిము[దితమైయుం 

డుటచే నిట్లు పాడు చేనీనారు. వర్మాకముభృతో == వడిగలవి, అని చాహువులకు విశేవ 

ణము, నాగరలిపి తెలినీనను మేలన శక్యముగాదు, లిపితెలినీనను అర్థము తెలియనల 
దా? 13. కాంచనకాంఏిశా--మూలములో కాంచనము లేదు. -రాజభార్యలుగాన 

రత్చ్కాం-చికలని యెన్నుట కవకాశనున్నది. “అంచితమేఖలికా కల ధ్వనులొ అన్న 

కాంచన కలకలహీనము"గా మూలమునకు 'సరివడును, వి శ్తేషణ న్ఫురింపదు. 



౧౩౮ ఆంధ వసన్న రాఘవవిమర్శము. 

ఈపద్యము వనికి-రాదు, 

బు చెలం గా నెవ్యడింద్రశ్యకువిజయ్యశీతోడ నేయీడ్చిమా 

[20] ర్వితలక-భూవలయంబుతోడ నెధ నుర్నింబంబుడో ర్మ ంజలికా 

రిక నలిందాల్బున్మ ది వేల్పు ఉండువి దచచంటంగన్న గోర్వంక'నే 

లలితంబున్నవముకొశరా'సనములోలం-గాదుపోలుంగదా, 

ఇదియు దశర భవరాక్రమవర్గ్లనమే. శూర్వభాగ మనన్వితము. అవదు ఇం 

(దశ్శతువిజయశీతోడనే హార్విలత నీడ్ని చెలంగంగా--_ అని యస్వయ[క్రనుము, ద్వి 

ఫీంయపిదమున నన్వంయము లేదు. “ధన్గుర్చింబంబును ఈడ్చి ఇెలంగంగా అని యన్వ 

యమేని భూవలయంబు నీడ్ని యనియు లభించును, 1. భూవలయము నీడ్చు ననుట 

యయ'సంబద్ధము. [ఘభూవలయ భనుర్వలయములను] వ్ల, బెభాతి _ ధరింవంగా నని 

యున్నద్వి అత్యం తొవశత్యక మైన ధరణమను త్యజించుట వింశ-గానున్నది. ఈ _త్తరార్థ 

ము మూలశిరుద్ధము ..._ ఇందుండు తన శ్రై. మదిలో న్రఖతృతమును. దాల్చు శేగాసీ 

వత శరా ఎముక చాల్బంతు అని యిట నుత్త త్రరార్గము. మూలములో, శచీకుచకుం 

'ఛాములంయయందుం "దాం 'జేనిననఖవమతముం భాంచిశనాల్లా మనాన్సులో [సాదృశ్యోప 

స్థాపితమైన] 4. వర చాల్బునేగాని కేల [కనను సం] ee 

భావనను, i 

మూ, య స్యేద్దా 9రజెయ శ్రియా 'సవా కుట శ్యాకృద్యమార్వీలతాం 

సాకం భూవలయేన చావవలయం దోర ర్కణ్ణ'లే బి భతి 

పౌలోమీకుచపచ్భునీమని రవాకి వశ్య న్వృఖ్లాజు-.ంనవం 

| ధత్తే చేతనీ శీవలంనతుకచే కోద జ్ఞ మూఖల్లాలకి, 

= ఎవనిదోర్త్యండలము. ఇందారిజయ్యీతోంగాడ అక్లాతాటిని లాగి భూవల 
ర ధరించియయండంగా ' ఇం దుండు ఏకాంతమందు' 

శదీకుచకుంభ నీమయందలి తసనూతననఖాంకమును గని మునసస్ఫులో ధనుస్సును "దా 

ల్చెనే (నఖాంకసాద్భన్యము బే ధనుస్సును స స్మరించి నే] గాని చేతే ధనుస్సును దాల్బ 

జాయెన్లు; అనియస్థము, — వంతులవారు బి భతియనుటకు గ్ర. _చెలంగంగా అని య 

న్య అనుటకు. డ్రి.  ఎవండు అని, (వానీకొన్నారు. 7. అకర్షణభరణములకు దోర్మండ 

లము కర్త యని యెజుంగలేకపోయినారు. . వానికి దశరథుని కర్తగా. చెవ్వటకన్న 
8. తద్చాహువును కర్తగా శవ్చుటంయయందుం గలస్వార'స్యము మహాకనులకే తెలియను:; 

అనవేదు మహీపాల స్య్వస్త్య స్తు తవ చానావే 
అవావే రిపుడోర్బల్ద చక )ముల్బ అరావావే, కీనాథుండు, 



తృతీయాంకోము, 3౮ = పుట. ౧౩౫ 

వంతులనారు దోర్మణ్ణలేవదమును ర్రి.. అధికరణ_ప్తమిగాలగొన్సి తవ్వమై త 

వగా యస్యష్మీని [యశ్చేన్దా 96] ఎవండని గ్రైవభుగా మార్చుకొని 10. బ్నిభతి 

వదమున నర్థము చేరియక "నూర్వార్గమును తగులబెట్టి నారు. వంతులవా రిభుడునే 

అలాని భగుర్భింబంబుదోర్ల్మ ండలి' క సమానముగా వాదించి భనుర్చింబయు 

తోడిదోర్శండలి యని టీకించి మజీయమజీయు రసాభా'సముచేయదురో భూతము! 

11. ఇతనిచావబువు ధనున్సుంచాల్బంగానే భూవలయము ఆచాహును గాశయించినది, 

మార్వి నాకర్షి ౧వంగానే అనురజయ। శ్రీ వచ్చి "నేవంచందొడంగినది యనుశార్యకార 

అబోధనాస్వ్యార స్యము పద్యమునం 'దెండు భూతము | —_వద్యమును దిద్ది పెస్టైదను. 

చెల౭గకొ వేనిభుజంబు లిం దవిమత శీతో కనే యిీడ్చి మా 

ర్విలతకా భూవలయంబుతోడనె ధనుర్చింబంబునుం చాల్బు చుక్ 

నలిం దాల్చు న్మది వేల్పు టే డువిదచంటం గన్న గోర్వంకచే 

లలితంబు న్నవముకా శరాగగబముం గలం గాదు పోలుంగదా. * 

12. రుంటితి.._త్య క్రము, 13. భూవలయ వావవలయ అనిరెంటను వలయశో 

బ్బ పయోాగము చేని నీనస్వార 'స్యము నరయుంయు 5 అగు పా'సమా| త్రము గాదూనుమూా ? 

. 14. ఉవిదయే మేలో పాలోమిమే మేలో ఊహాం'పుండు, 15. చంటకొ మేలో కచ 

కుమ్బుసీముని మేలో! 16. పోలుంగదా_ ఈకవనము దీనికి కర్త, 

* మార్విలతకొ_ఇట్టిసమాన్రము తెనురసనం గుదురదు. తెనుయగనం గర్భ ధార 

యంబు తిక గ్టీ)నుముగంతథాకుజవి శేషణ "పూర్వపదంబయియుండును. వ 
వారు దీనిని ఆర్ష బుందురో పార్వతివామభానమువ లె సౌధింతురో! 117. కస్టము 

లో కష్టముగా వ్య_న్హ నవదములనుగానే కొందము, సౌమానాధికరణ్య ee 

ము చానికీ సౌద్భశ్యమును టీకెంఠము. 18. లతకా-వంతులచారు లలికొ అన్న మే 

లుగానుండున్సు నలికి ఉద్ది కుదురును... రసాకిత్య క్త కము, ల్లగ, సవముకొ_ 

దీనిని గోర్య్వంకశే విశేషణము చేయవలయు శరా'సనమునకుం జేని వపరోాజిగము లే 

దు, అఆయుద్ధకాలములో నిక్షింతగా (క్రీజావరుంతై యుండుటను తెలుఫును. పాశ 

నఖాంకయు టి చెలుపదు. వంతులవారికవనములో అద్భషస్ట్రవశమున నవము గోడ 

మీందిపిల్లి గానేనీ వదిరినది. ఆపిల్లిని ఇట్లు గోడమీంద నుంపంహూడదు. దానిని వంక 

పైకి దుమికింపవలయును. గోర్వంకనే 'అనంగా గోర్వంకచేతనే అని యాస్ధచని యి*వు 

డు వాదింపరా? అక్షేని ఆతృతీయార్థము నిట్లు వందిటివై దాంవనేల ? అదియే య 

ద్టిస్ట మేని గోర్వంకచే అనియే “చెవ్వకొనియయందురు. గీర్య్వాణవాణీపరిచంయ కవితాత 

శ్రష్టవేదనములు ఏపాటియో బోధవడుచున్నవా ? 



౧౩౬ ఆంధ ప్రసన్న రాభఘువవిమర్శము. 

జనకుండు.... వు కొవలోకనశీతలములు రెండు దశరథునికి దృక్క_లా ౫ ఈ 

9రరి వాకశుంటాటుభాషను లైనిగింతము, ఆవి! దశరభుని రెండుకనులును వు 

డ్రా )వలోకనశీతలములు | . 

౨3౯ - వ "వుట, 

రెండవదానివలెనుండు ఖండవరశుకోదండముచే....ఇది జనకుండు విశ్వామి కు 

954 నితో తదీయ వ్యకభాసితమునుగూర్చి చెప్పినమూటలోనిది. మూ, [భగ 

వకా అనేన భవతో వ్యకకమునీయేన వాగ్విలా నేన) ద్వితీయ'నేవ హారకార్ష్మ్యు కేణ 

[కిముపీ కౌళుకితోన్షీ .]-_ రెండవనార కారు కమా యన నెప్పుచున్న [మీన కోధాపిళ 

ముచే].. ,అన్న్యందెలుంగగును, 

1. దడబిడ్మ పౌసము, 

మం! ఇదదేయెద్దినురా| దిగంబరా విల్లె _త్తంగదు స్ఫాథమెం 

ei దొదవెన్నారిగయబన్న గం దుండిషుతై యొప్బొందెగోవిందుండుకొ 

us న్ఫృుడు చేవం పుగవంవంబ డ్లదియునైై యిష్వా'సతత్యున్న తి౯ా 

గది రెం(్రా లెయిరాంగనాశువుల వానక శా కమైశంబునై, 

2, 8. కదిరెల్కా కా లెకాఈ రెండు క్రియలకుం గ_ర్గలేదు, శ, వంవంబడ్డ 

చికి విశేష్యము లేదు, మధ్యలో ఎందుశోబ్బ వరామృ స్ట మగుటచే, చానిని దాంట్ ఎద్ది 

శబ్దము బీనికజకు రాయదొాలదు. విభ క్తివివరిణాను మని యొకటి వినియందురుగాన, 

ఇట విభ_క్రివివరికౌమముచేనీ ఎిందుశబ్దమునే ఎది యని నన్వయింఘకొనరా దా 
యందురు. డఆపాయమే ; 'దానినే యా(శయింపక ఎందుకొ అంటిరేల) “ఎ త్తంగ 

దుస్పాధమో నెదవెకా* అన్నం జాలునుగదా 9 ఈకుయు క్షి వలదు. క్ర. (ఇది 

అదుర్విగావాకార్షుకము ఎద్ది సురా దిగంబర...” అనియిట్లు అన్వయ[కదుము 
వాక్య క్రమము ను రావలయును. అదితో చేరవలనీనది దుర్విగావాకార్వుక మునుమూ 
ట్క దానిని ఎద్దితోడివాక్యముకడు పులో వేయట గరిగాదు. ఇదిశబ్ద[మే దిగివచ్చి 
కదిరె (కా శెలతో నన్వయించునన్న, ఆవక్షమున అది యొద్దులను ఎందును ఎ _త్తిజే 
యునది, అన్వయసారళ్యముం గోరుదురేని మూలముం గనుండు.___ 

మూ.-.-ఏత త్త ద్ఞుర్విగావాం తుహనగరిభుయం కార్షుకం యత్ర జుళ్లోే 
హార్వే దర్వీకరా కాం వతి రుదథినుతా నాయక స్వాంక శ్చ 

దోర్జ్డా శ్చక)మాశే ర్వృత మపి య దభూ దున్నతం "కారు కాకాక్ 

చాష్సామ్యావృష్ట్రయే శ |త్రెభ్రురబ్బు గద్భశా మైశ నునె ్యన్ధ )మూనీల్. 



తృతీయాంగము, ఏనా _ పుట. ౧౩౭ 

6. వంవంబడ్డది....నతశజ్బము నే కప్రయోాగించి యన్నవో నత మ వున్నత మను 

విరో ఛాభా సౌర్ధవిరోధము 'న్ఫుటముగాం దెలియను. ఇపుడు నస్ఫురించుట "నులువ 
గాదు. 7. కాక మైశంబునై ---ఐశత యనూ_క్షము సక విపితము, విరోధాభాస 
నుందు తాత్పర్యము. మూండును ఇట (యందినవి. వురాంగనా శువులవానచే 

నైశమయినట్లు ఇటం జెవ్చంబడినది, ఇది య] బన్ధము. ముందే అది వశము, 

వాన శా క్రమైనది. విశమయ్యును వు రాంగనా శ్ర భేలవానళ శా కొమైనది 

అని యుండవలయును. ఐశత్వము -వురాంగన్నాశువులవానకొటకే కలిగినదని వాద 

మేని మూలమున ఐశం చైన్ట్రం నానీ శని జంచేవుని దిద్దుండు. విరోథాభాగకు 
“నున్న పెట్టుండు. ర్రి, అపిశోబ్దమునకు "నున్న చుట్టి తతత. ఖరో థధాభా'నమునకు 

“నున్న పెట్ట నేవె పెట్టినారు. ఒకరియువ దేశమునకు వారేల వేళురు ? భముజీయు వానా 

శా కమైనదనిమూలము ; 8. వానకా అనుటచే ఆంయర్థము ధ్వంనీళము.10: ఇహా'న 

ase మూలో క్రనిన్ధారణార్థ వ shes, తతి యొకటి బిక్కు... 

వగా చేరుటయు శెండువిశేనములు. 11. నుర్మాదిగం బరంలా _ తుహానగరి 

నుయ చుని మూలము. జయదేవుడు ఈనాటకంబునో .ఈవిల్లు హొమాలయమనియే 

వల్హాజు చెప్పి నాండుగాని మేరువన లేదు, పీరేల మార్చిరి ఏ మార్చినవారు అంతటను 

మార్చి శారణమేని చెప్బిరా ? లేదు. దీనితర్వాతివద్యములో ఠుహిన్యాదియే యనిరి. 

 తుహాన వాతాపి ”, క్షేబ్లి మయమనుటచే నివుడును ఈవిల్లు తుహినగిరియే యని 

వీని దుర్విగావాత 'సమర్శి ౦పంబడుచున్నది. 18 పరంగొ-_...'వూర్వము తుహినగిరిగా 

నుండిగది యనుటచే నిచ్తుడు నిస్సార మైనదని యర్థము లభించుచున్న ది. ba 

సీమె వలీ వత యన్న యడల, నిన్న టివిశేవము వే చెప్పనక్క-ఆ "లేదు, “కానే వరం 

౫ ననుభూలము నుచ్చాటనచేయవలనీనది. 14. దో ర్లండములకు బదులు చే వంచుగ 

ననుట బాగుగాదు. 1గ్ర. చందమాళినిగుజిం చి మణియొకచో వానెద. 16. ఆ 

వస్తావమందు మృగద్భక్పవ నిర్దేశ సారస మునకు ౧౦౨ - వ పుటం గనుండు 

పద్యము నిట్లు మార్చిన కొన్ని దోషములు తొలంగున్సు (పాతిన్వీక చిహ్నములు హం 

మళ్లే యుండును. 

ఇదె యావిట్లు హిమావనీధరముయం 'బెత్తంగ శశ్వేతరం 

బొదచెన్నారిగనెంద హీందుండిషువై యొ ప్పెక రమా నాథుంటుకా 

ఎది చావంబుల నున్నతంబె నళమై యిీాశానుదోశ్శాఖలం 

'దెది మైశానము యైంద మయ్యెయిరలో లేమ్మశువారర్భ్భష్టీ 3. 

ఇవ 'బేయెడ్డి ’ యను వాలబిఫిపికయయం దొలంగినది, 

18 



౧౩౮ ఆం(ధ్రప్రసన్న రాఘవవిమర్శ ము, 

971 విశ్వా ఎటుంగచున్నా నుగచాఎణు (గదు నుగదా యనిన తెలుగ 

గును. సందర్భము నైణీంగి (గహాంవుండు. “భగవానుండా మెజుయగవేమి?ి” యని 

జనకండు వైవద్యము ఇన్చంా చానికి విశ్వామ్మి తుండు చప్పీనయు_త్తర మిది, 

ళోం-వ కుట, 

g72 « శె లేం దసారంబిడౌ ?_.వధ్యముతుద్య ఇె__తలవి'సరు. 

[81] క॥ మారీచమారిచతురము | [కూరను బాహునికిదుష్థు ఘంట్టాణంబుకా 

980 ఘూరముతాటకకుంగొ | ప్టైరావిలులట్ముణుకర మందును నుమునుకొం 

1. ఇూరముహా. శ్లి.ఏమినమంబ్ఞానము! ఇట దానిఇరారతం జేర్కొన 

'నేలలి రాము పభావవర్ష నవరమేని జయబేవో_క్షవి శేషణములలో -ఈయఖి పాయను 

లేదా? అంతకన్న నిందు స్టార గ్యముగలదా ? 3. బెరా పా. ఈమాట యిట 

అత్య ంక్రగర్య వము, దీనివలన ఈ వద్యమెల్ల పౌడయినది. ఏమి హైభ దారిద్య్రము | 

4. ఇది యాశ్చర్యపడు సందర్భము గాదు ఆవిల్లు ఆశ నమనుటకుం (బ్రమాణము లేదు, 

ర్, ముకొ-వనికిమాలినమాట్క అవన క్షము, 

మారీచమారీ చతురం | గుచాఘోూ రవవొహానమ్ 

న్యస్యతాం లక్షుణకరే | తొటకాతాడనం ధనుః, 

మూల'వు_స్తకము లందలి యాపాఠములో నే తవ్సన్న ది. 6, "రాబుధను'గ్గు న నూరీ 

మని విశ్వామ్మి కౌశముములో చంవలేదు. 7, సుచాహువును [అవవావానమ్] ఆవలికి 

విసరి వేయను లేదు, నూరీచుని నము దములోనికి వి'సరివేనీనది, 'నుచాజువును చంవీ 

నేది, 'లేఖవలును సౌఠకులును మూలము నట్లు మూవినారు. ఇట్లుండనగు, 

నుబాహుమారీ చతురం | మారీచ స్యావవావానమ్ 

న్యగ్యతాం లక్షుణకరే | తాటకా తాడనం ధనుః. 

“'నుచామువును చంవ 'నేర్చినదియు మారీచుని పాజు వేనీనదియు తాటకంగొట్టి 
నదియనగు భనువును లక్ష క ణుని చేత నుంచుము. ఈనాటకమందు నుచాహును భుజల 
"రాలేదు మారీచుడు వంచమాంకను దు వచ్చినాండ్పు కాన నుబాహుని"కే మార్చి నూరీ 
యునిశే అవవావానము, వ్ర, అభవావానదునంగా వంతులవారు దుష్ట "ఘరాట్టాణమని (వానీ 
నారు, అట్లే అవహయమను, అవమనుష్యుండ్సు అవ కస్య, ఇట్టవ్యవవోరము దుష్టవాయా 
దికములకుం గలదా? యమ'సదనమున వె చినదని స్వారొస్యము కల్పింఠురు గావల 
య, అబ్బ! ఏమి సాహిత్యము | + 



తృతీయాంకము, రోం = పుట. ౧౩౯ 

వాయవ్యా న వ్యాతికరనిరా లన్నున స్రాటకేయః 

(హాప్ర్తోజీవ నృరణమానుభి wer క్ర న్లుచాహుః 

కృతోను డా + భువిచకరుణా శ పర్యోబీభత హస 

తాన క్రోథో _త్రరళమృషీభి రృశ్యతే తాటశేయమ్. మురారి. 

దూరార్టవీరయోా ధరణీధరాభాం యస్ర్తాటకేంయం తృణవద్య్వ్యథూ'సూత్ 

వాన్తాసుచాకోూ రపిళాటళారి స్పరాజివుత్తో) హృదిచాభతేనూమ్, 

: (భవభూతి. 

నూరీచనీచమలి రావావ మారచం్య 

వీ ప్పకికణేన రఘునాయక సాయశేన 

మ ధ్యేవయోనిథి భయేన నినుగ్నమూూ_ర్తి 

"ర్వేస ౦ కుపోను జలమానుష నిర్వి శేషమ్, 

“నుచాహు రాహావోన్య త్హకి కృత్త త్రకా కుళ్ణ న శ్రీ )కా 

మునీనా నుని చేతః | (వేళనా థాతిథిర్యయా. భోజ, 

విశ్వామి తుండు... ఎట్లిదిమీకవిదితము $ ఎందువలనననంగా సీఠనిశేత. 

[క్ర] ఈ పొందిధనుర్ననదుములాగి | మందించినిశావరులశరంబుల చేతా 
085 బాందుగమఖరతుయెనా | కుందగంగావిందంబటియెగురుదథీణ గాకా, 

4 1. ఫొందుగక. పా, ల్లి. తగక పా, 

మూ, (_హైక్య చావనిగమా నితః క్రమాత్ | ey విశిష్లై ర్చి శాచరాకా 

అస్మ దీయమఖరవణ[కియా | దశ్నీణేన గురుదటీ, జీకృతా. 

3. ఇతః = నావలన, త్యక్త క్షనము. డ్లీ అన, ్కదీంయయ (ముఖి = నాదైన (యజ్ఞ 

యు త్య_క్షము గ్ర, దశ్నీణేన == ఉదారుని చేతు క్య క్త క్షయము... ఇది రామునిగుణీంచి 
విశ్వామి తులవారు జనకనితో వల్కు_ట, పొంది, _ుందించ్చి కావింవంబడియె... 

ఈమూంటిని కోర్మార్థకములం 'జేనీకొనినను మూంటిని క ర్త )ర్థ కములంగాం బే జేనికొన్న 
ను ఇంతకన్న rss కర్మా ర్థక కరోాగ మంత చోల్డ్లమేని, 

పొందంయబడె భ ధనుర్చ్రిగబుము | me రలుగుల మానినీదింథుల్ 

పొందుగ బుఖరక్షయనా | కుం దగం గావించంబడియె గురుదటీణ-గాకా, 

అని దూర్చుకొనవచ్చున్సు కర్మార్థక మంత పల్లము గాబేని పద్యమంతయ నున్న 

జ్లేయయంచి ౧ కావింపండియెోో ననువదమును * శానింధినాండు” అని మార్చుకో 

వచ్చును, _ 1 



aus ఆంధ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

జనసండు. ఎట్లు వీడు పీరావతారుండు. కుమూరుండు గి... రాముని లనార్చి 

986 జనకుందు విశ్వామ్మికునితో ఇెవ్వట.---కడమయన్ని విషయను లట్లుండ 
వీంయి అన్నందులకు -రాములీకు విశ్వామి తులబారు లేకున్న జనకరాజును ఏీగతి 

సొందించి యండుసో ? ఏమి వంకులవారి యా చిత్యజ్ఞానము ? “ఇతండి నియేని వా 

యరాచా $ మణీ యీవాక్యమును ఇట్లు వశ్చ గా తగులంబెట్టక్క ఎట్లు ! ఏరావతా 
రు డీకనూరుంథు ! అని యాశ్చర్యవడిన గెంతచాగుగా నుండును, శివశివా! సర్వనా 

ముములను వృథక్క-రించి వీరు ఈ గంభము నెల్ల నేమి య'శసవ్యాముచేనినారు ! 

బజనకందు.--ఇది యనువృ కము. వత్స రామభద్ర గుర్వాజ్ఞి యనుస్టింపంబడుం 

987  గాత..-ఇదియను వృ_క్తము,_ మూ, ఇ మన్గువృ తమ్. “ఇదె యనువ్భ 

చ్రముి అనిన నే గానిదీనియర్థము తెనులసన రాదు, బుంచితెనుంగు గావలయునేని 

₹ ఇదెయనువ_ర్రిం చిని” అనుండు. 

> ళో౧- వ కుట. 

_డలీహారి [ప్రవేశించి] ఒడయండిటువిన్న వింపంబడుచున్నాండు సాజొర 
(ల) ము మొనదలయబువుం జూడవేండియీండో యొక పాజుండున్నాంటు, అం 
9581) దువలన 'రావచ్చునా ? 

జనకుడు, (వ వేశింవవచ్చును,. 

గ్రతీవోరి-_ [బయలు వెడలి చాడబునితోడం (బి వేశించునున్నాండు.] | 

1. అందువలనరావచ్చు నారి__మూ. తత్కెం వ్ర వేశ్య తామ్ [= ఆఅతనిం (బవేశాపె 
ట్టుమని యాజ్ఞ యా ఇది వంతులవారివఛాషలో  *అందువలనం (బవేశ పెట్టంబడ”- 

వలన్రీనవాయా ?” (అగును. ఇవు డున్నదియన్నట్లు ఏీమర్ధ మునంగా = నేను 
"లేనియెడల అతండు అచట. నేమేనితస్కరించుస్తూ కాన అతనిని వాజొరముల?ః 
నుంచి నేనిచటివచ్చుట తమకు 'సమ్మతమా, లేక, అచటనేయండు నుందురా P........ 
అని. ఇది ముఖ్యముగా అందువలనయొక్క... స్వారస్యము. వంతులవారికి అంతట 
పాణ ప్రదమైన కర్తార్థక్కపయోనదు ఇచట 'నేలవనికిరాకపోయినది P ఇట చొనిని 
సరిగా న్మాశయించియండిన నీయ పార్ణము 'స్ఫురింపదు. న. పవేశింవవచ్చును___ 
మూ. వ వేశ్యతాక్షు (వవేశెట్టంబడుంగాక, ఇటనుంగాడ కర్వా ర్ధకమును మానుట 
అహార్థమున శే, కరా న్థక్యవయోగముచే “ నతనిని నీవు తోడి తెము 4” అని భావ 
మేర్పథుచున్నది. క ర్షృర్థకముగాం ట్ర వేకింవవచ్చు గనుటలో తోడో్మొ_నిరమ్మ ను 
నర్థము లేదు, మూలములో పక్నోత్రరముల. రెంటను తోడ్క్క-నివచ్చుట యర్థము 
గచున్నది, రాచనగరులోం (బ్రతీవార్యాదులు తోడ్మొ-నిపోయి దర్శనముచేయింజ 



తృతీయాంకము, రం - పుట, ౧౯౧ 

నిచో ఆనంతుకండు ఎట్లు సన్ని వేళ మజీంగపోయి రాజు నెజీంగి కాంచును. శశీ 

హారితోక్వాటు అనావశ్యక మని వంతులవారికి తోంబినందోంచెలాక జయ బేవుండు. లా నక మని 
ల దావశ్యకతను ౫ ఛాడబునితో డం (బవేశంచుభున్నాండు ” అను నీతశర్వాథి వాళ్య 

మునం దెలుచుకొన్నాండు. రనీకు లెజుంగుండు, 

(చాష్మాణుండు.....ఆననమేల నేనునం జేశవారుండను గద్చా దాని వినుము, 

[3] 1. దాని నన దేనిని? 'సంబేశముననంజనదు. ఇట్టినమా'నగతనమును 'సర్వ 
992. నాజుము పారామర్శించుట'సరిగాదు, భూ, అల మాసనేన ఛందేనవార'! 

ఖల్వహాం త దాకర్లంయ, కంతులవారికి ల్ల, (తత్ * అనలా అర్థము అెలింయ లేదు. 

“కాని అని యర్థము ; దాని” అని గాదు, శ్రై, సందేశము వుంలింగము తర్ము 

నచుంసకము; ప చెలియలేదు. జౌరా సాహిత్యము ! 

శా॥ మత స్తీ )కలకజ్ణలేరు విషము స్టాలంగదు మై లి తా 

(18) నీవై 9లక్యముం చేని తెల్లంయను గీ శా ట్రవాసద్యురిక-. 

1007 గో లేష్వా'సునిగొల్బునిశ్హు నెదినిక్క-న్భామ్యధ-ర్మా ప్రీసో 

ఛాతీంాభ్ళసశాముగొడ్డలియటే ఆాందెల్బునీకీ కింకా, 

మూ,---పీత్వా కజ్జల కాలకూట మణఖిలమ్హ పాల నారీట్య షృశాం 

సీళ్వా క్ర చ్ యిశోట్టవిఛమవాసా లోక తయం సు భాతామ్ 

చీ శం చరితై కదేశకలనా దద్యాపి య న్నేవతే 

"ఘీ వై 'బేవా స జొమదగ్న శ్టవరశు స్వా మేవ మాభావ. లే. 

కొల్చుకా నిష్కుక్కా అనుగమాపక' కియాద్యయణభు చేశ Win 

సౌమ్యధశ్తా ప్తినను విశేషణము నిప్క_టకునూ తనే చెల్లుచున్నది. 1, బేనితో సై* 

మ్యుమో త్రి. ఏధర్మములో సౌమ్యమా ెలియరాదు. కాన వ వద్య మ'సంగతొ మై 

నది. వివ పానాట్టవో-సములు సౌమ్యధర్మ్మ మని టీక నేయుదులేన్సి' అందులకు గనుక 

మేది ? గివస్రామ్యభధర్హ్యా ప్రి ననియేని వెవ్ప్చీనచో అధర్హ ములు “స్ఫురించున్సు అట్లు 

చెప్పమిచే భరో వమానములు లేవు. కేవల చాచకోవమేయములు కలవు, వాక్యాల 

బుగునా? ఈ రాముండుపోల” అనుమ్నాతాన నువదు యేర్ప్చడునా? నిక్కు_ట సః 

మాస్యభర్మ్య ము గాదు పాదిసూరణపిశావచము, ౯ నిక్కంందల్సడ్భ ౫ వసి 2? శనం 

గొంత చాగువడును. ఇట పీనికొలువన నేమి? సౌమ్యధర్ల్య మును బాందుటయేి ఆఅ 

నంగా ఇవకృత్యము తాను'చేయటయే, అనంగా . శివునికిం చాను వనిజీనీ "పట్టుటయ్, 

3. కావున నిట కొలువు చేజుగాను సౌమ్యధంర్థ్యాప్రి ప్ వేబుగాను వెద్వట. నరిగాదు, 



౧౮౨ ఆంధప సన్న రాఘవవిమర్శము. 

ఇట నిట్లు సమాధానము ఇెవ్వదురుగాంబోలును := మృత. . .కొల్చుక్ ” అనువాక్య 
ములో య. శల్వయడి నద నాదాన  నాసామ్యు మే కొలువని తెలియును 
న్నది; “నిక్కు... షీ ననువాక్యముచేత నది యనూ క్షమైనది యని, -ఈసమా 

భానమునందు seen 20 తాను శివునికి సౌటి యనునసాంశారము (ప్రాప్తించును, 
అయవాంతారము నేన్య నేవకభావము నకు శేవలవిరుద్ధముగా నున్నది. కాన రెండు 

పాకగములు జేయుట 'గరిగాదు. శీ. మజీయ మూలములో చరితైకబేశకలనా త్తని 

ఏకదేశమాత సామ్యము చెవ్పయబడియన్నది. మణీయ కలనా త్తనుట తత్కృత్యకర 

ఇఅరూవ'నేవాకథనపరము గాని సామ్యో క్తీపరము. గాదు, ఆయేకదేశతను చెప్ప 

మియ గ అవివతీ శమయిన సామ్యము ను ఇెవ్వటయ పాడువేయటగాదా P “కవి 

గాననిచో  రవిగాననేర్చునే” అనిపెద్ద లందురు. కన్నులయెదుట నున్నయేకటేశ 
ముం గానమి కవితయగునా? గో లేష్వానుం జరి త్రలేశ సమత మైలు నృదా 

యేదొ ౧ అని మార్చిన ముణీకొంత 'సరివడును. గ. తత్ర_నీ)--మూ, మ్మూపౌ 

లనార్సీ తారతమ్యు మరయండు__ "7. కులమూ. అఖిల. ర మూలములో 

దృశామని యున్నది. అదియిందు త్య_క్షము, ( (వత్యర్థి నీదు న్లినీ చతుఃకజ్టల, 19 

¢e నయనాక్టోన మూర్షి లాయా! * ఇత్యాదిరీతిగా చతుర్వాచకవద "సమేతముగా . 

బెంకచేవకవివయోగించిన యఖభిపాంయయ మెజుంగుండు. 9. ముకొాలాపా. వివ 

శీతాననుకూలము. 10. మూలములో జనకంశు శ్వల్పటేశాధివతి యని సదుం 

మాతు డని తిరస్కా-రమును దెల్పు వై దేనాశబ్ద ముండంగా "దానికి బదు లిందు 

ఉత్కర్ల వ్యంజికమైన ఛా శ్రీం ద్రశబ్దముంశౌట్టుట మలిగాదు. 11. నీకీ కియకా- ఈ 

(క్రియ ననలగా ఉఊక్షకజ్ఞలపాన త్ర) లోక్యధవళీకరణము లేం గొలుచుటను, సౌమ్య 

భర్మా_పీచేనిక్కు.టను అనియీక్టము లభ్గించుచున్నది, అది వివతణీయముగాదు, -ఈ 

వత్యుమాణమును చెన్పచున్నదిి అని వివవీ,తార్థము. తాం బల్కునీ కిట్లుగాకా *) 

అని మార్చిన నయ్యర్థము వచ్చును. ల్ల. అదే అనుచో ఏకారమవ ధార ణార్థక భు 

(కస స_క్షము. చానిరూవుమా'వుటకిట్లు మార్భవచ్చు ను (“గో తేంచా భృగు చాటు. 

"ార వది సీకుం బల్కు చా నిట్లుగాకా.” 13. కాలహాట దునుటకు ఉరువిహను 

నుట చక్క_ంగలేదు. 14. ఇద్ధ--య. 116. తా, తా రెండేల ? తడగిడలో మని 
యు ఇన్న్వకోలే దేమి ? 

4] జనకుడు [2 నాంఠతికముగ] అంతవణకు hos గ్రనిచేత నిజకోసా. 
“ION గ్నయొక్క_ విస్ఫులింగము తొలం గను, 
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రోకు కేమి గంగిరఖుజ సారా రవారాముయయగదా, 

ah నై న ర్త జ్జ [ లెలులసమయు] చూంముట 

సనక. [ఏనా నకత్] అక్షైరన ఉవడీబ్రస్తే 
కో షైంన్ల లస సన్బువిస్ల 

శతానన్లి, _- కెషముతరానన్నా గమీ.ర భుపసారడెరవారాము! ఖలురాదు!. 

ర్. జనకవాక్యములో జొమద్నే కన ఆనునది కర్షృతృతీయ, వందులవారు 

హీరుక్ళడియం జేనీనారు. ల్లి. ఉవడీ ప్రక అనునది కర్తా ర్ధక క్షవత్యంయాంతము 
చానిని తొలంగెనీని కర్త 9ిరకముగా. అెనియంచినారు. 3. దానికి తొలణంచుట 

యిక్థముగాద్చు. చేయకే యర్థము. “వవుపీవభాయ తృత్రతవశ_స్త ఏ) మువథీ 
/ ఇ ల సే లో పవత కూసి, “పొదువన్న్య్య్యండు ఇప్పటికి మనమింవ తనకోపాగ్ని నెరానును వేని 

నాయి ఆని యర్థము, జాదువన్న్య్యనికోపాన్ని జామవస్న శ్రనిచేళనే తొలంగుట 
యొస్టు ల మమించిపె నని 'తెల్చినాంయా ? శ్వ, కిమేతావతొ అనంగా ఇంతవజకేమి 

యని యిర్ధము'గామ, ఇంకోమ్నాతాన నేమిభయము ? ఆని తాత్పర్యము, 

కాయమున కుటు 

పనకండు..__ఆంగిరాస్రా |! నీచేతనై తము వరిగీలింవయబడని సన్ని వేశముంగల 
[51] రామునికి గ రవ్యము గలుగుయగాన, తమ్మి 'శూదండతోంాడిన శేలుచా 
1016 మరగం న్రీతయొక్కో.. స్టంయంవారాంగ ణావతరణము నకం గంచుకి బందం 

బయురగాడ, 

నై రము = గలుసంగాల ి? ఆనువాక్యమునక శతానందుం 
డు హత రాముసిసన్ని వేశమును బరికలింవ లేవని యర్థమగుచున్నది, గోకంబర్జు 
తెనులుననిష్ష చే. ఏరన్తూూలము,-_* ఆబ్జీ రస భవతౌవ్యవ శలిత సన్ని వేశ స్య రామ 
స్య (వత్యన్న_న్తకీ భూయతామ్ *” దీనికర్ణ ము, ఆంగిరాను జా రాము డిచటినన్ని 
వేశము నైెజులోండుగావున, నీవును అతనితోంహాడ పొమ్ము, ఆని. వ్ల, సన్ని కేశ మిట 
రాముసికలరుటనున్న దో కా లటనున్నదో అదిగాదు, ఆయ థాగారమెటనున్నదో 
తివధను స్ఫెటనున్నదో అది. శ్రి, ౫ కొచికళ్య (చత్యన న్తరీభవావః __)) మూ'రారి. 
ce (వత్యన_న్తరః 'నన్నిహొతతేి అని రుచివళి. వంతులవారు (కత్యనంతరశబ్దమున 
కరము తెలియక క _రృవ్యము గలుగురగాక ఆని యేదో ఒకటి [వాన్సీ శ. వరిక్సీలనకు 
ఆంగిరాసుని యుహ్మచ్ళబ్దము చ్యారముగా కర్తనుజేనీనారు. గ్ర, (వత్య న్తరీ భాయ 



రరోరో ఆం(ధ(్రసన్న రాఘవవిమర్శము,. 

తాకు... ఇది యగంతను గాదా? దీనికి క శ్ర కకక గలుగునా? అది మేని యాలో 

చింపవులదాొ? 
థ్ 

రసాభాస మాలిని, 

1 . కరకిసలయలీలంగాంచుముక్క-_ంటివిల్ణ* 

[26] శర థియయుణకయా కర్ణ ౦బు౯గావింవనంపకా 

1042 'సరభానర'సయు _క్రింబాలలగార[గాలునీతా 

తరు జీకవలంయయాంచ ద్టామద్భృష్టుల్నిగి జ్చెక౯ా 

మూ. కరకిసలయలీలావారు చళ్దీశచా పే 

దశరథతనయేన గై కర మాకృమ్యమాణే 

రభానరసవికానీ సీతయా ఉక్థితోసా 

కువలంయదళ 'దాదుశ్యాము కా_న్తిః కటామ!, 

శాముండు గివచావమును ఆకర్షించుచుండంగా (అనలా అఖ్లి తొటిని లాగు. 

మయండంగ్యాా. నీత [ఆ చావమున] కలువదండవాంటి శ్యామ కాంథియైన తనకటాతము 

ను దొడిగినద్సి అని సారాంశము. క, ధనుస్సు వంచినవాండు రాముండ్కు. అమ్ము 

గూర్చినది నీతయు నని చమత్కారము, రాముని ధనురాకర్ణణమును నీత సౌభిలా 
పషముగాం జాచుయంగడె నని తొళ్సర్యము. కువలయదళ దామ గ్ల, శ్యాదురా న్ని! 

3 'చుజ్జీ తః అనువి శేవణములు చాణత్వ"స్ఫూ్రి కొటుకు, శ్వ. ఆమెభూట్కె_ ఆభమూన్సు 

మీంధ్భ వరించి అందు చాణమువలె నెవ్వుచుంటె నని భావము, గ్ర, నీలోత్సల శర 
మును నూచించుటచే రాముడు ఆకృష్టవాశుండు మదనుండుగాన్సు డ్రి, నీల 
అతనికి ధనువున నీలోత్పల"చాణము6 గార్చుచున్న రీ జేవిగాస్పు అనవడి రని భాజు 
ము, 7. రాముండు ఒకచే విల్లె త్తి రండవచేత నాకర్షించుచుండంగా నీత్క బంటి 
'చాహుళొలులును కదల్ప లేని యీధభనువును ఈ ముద్దుచేతు లెత్తి యాకర్ణి ంచుచున్న 
విగాద్యా యని వార్డోత్సుల్ల లోచనయై యాచేతులం జాచుచూడ్కి_ ఆచేతులలో 
అరినుండి లస్తకముబడి ఇందీవరచాణము వోలె నిగిడియుండె నని హృదయ మెటుం 

గవలయును. చూడు చేడుక్క నీతారాములచే ముక్క.ంటి వి ఖ్లైక్కు_ వెట్టుట తుద 
ముట్టింపంబడదుభున్నది.) _ అని వతీవోరి వలుకుటయ్కు కంచుకి విమర్శించి వివానీంఛి 
“ఓరీ! తెలినెను, ఇం దిదిగదా |” అనుటయ (ఈ వద్యమునకు అవ్యవహిళ సూ 
ర్వభాపి.తములు] ఇందు అనుసంభానము వేనీకొన్న యెడల, రాము ంయ విల్లు ఇీం 
దినవాండును నీత కోలం దొడిగినదియ! నని ఆ యిరువురిఖే ధనుస్ఫం థానకృత్యము 
సూ యాయెననియ ఈ వద్యముభావముగా తేటజడును, ఈ యఖ్మిపాంయమెల్ల 
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దృష్టు లనువదముయొక్క- ర. లింగ ర. వచనములచేతను 10. చుంఖితశబ్బమునకు తొ 

డి” ననళ నిగిడ్చె ననుటచేతను ధ్వంనీత మైనది, నిగ్గుడ్చుట శుంఖితశబ్దమువలె బాణ 

తాస్ఫోరకము గాదు, 11. కవలయాంచ'ద్దాను దృష్టుల్ దృష్టులు వ్య “'స్తమాా అంత 

యు సుకటియే 'నమా'నమా. మూలములో శ్యామవి శేషణము కటాతమునకు భాణసా 

మ్యమున్లు 'సమర్శించుటకు, 12. కటాతు శబ్ద వుల్లి ంగము శరసామ్యు వరిస్ఫురణమునకు 

అత్యంతోవారకము. దృష్టికి అనుగ నీ ) లింగము కదీయన్నూ్తి (తతిబంధక మైనదని 

ఇెప్పినాండంగదా, 13. కవలయాం చొద్దామ దృష్టుల్ ఈ సమాసము తవ్వ. 

'చామవంటి దృష్టు లనియవమాన'ూర్వ వదోవచేరెమోా తర వద'ససమా'సము శా సి 

యము గాదు. *కచులాంఘుల” వంటిది, 1. పాద'పూర జార్థ మై అంశచ్భబ 

మును వేనీకొనుటకన్న నమా'నసాస్థ్ట్రవముననై కువలయ దానూంచడ్ద ల్రష్టులు అని 

(శానీకొనుట మేలు, 1ర్ర. గాంచు....[గాల అగవలయును. లీలాచారు ఆని మూ. 

లీలజేమ'సాహర మగునట్లుగా అని ఆకృష్యుబాణే వదమునకు విశేషణము,” 16. దా 

నిని వీరు చండీశవావముసకు వి శేషణముచేనీ చెశీచినారు. ఇందులభల మేమనంగా 

ఆవిశేహణము నివ )యోాజన మగుటయే "గాక కరకిసలయ మెవరిదో 17. 'నంబేనా 

ముకూడం గలిగినది, బహుశ ముక్కంటి దని న్ఫురించును, మూలముబడి ఆకర్టణ,క్రి 

యహ విశేషణము గా నిబంధించుకొన్నచో తఠ్కి-)యాక _ర్హ యగురామునిజే యని 

'నృష్టవడును, 18. వింంవంపకొా-వించుచుండక్ __ఆ కృమ్యమాణే అని మూ. రాము6 

డు వింటిని లాగుచుండంగా నీతచాణము గూర్చెననిగదా హృదయము. వంధునవ్వు 

డు కూర్చుట గరివడదు లాగుచున్నవ్వుణతై నసో రామునియొక్కయే వేళ అశ్లైతా 

డున్నదో ఆవేశ 'సంఛాగార్భము చాణ ముంవవచ్చును, 19. ఆకర్ష ౦బు గావింవ 

వంవక....ఆకర్షించుటక్తై వంచుటయ్యా నంచుటైై యాకర్ణించుటయా P ఈ తగ 

ను తీరుట యెట్లు? ల్లీ. మూలములో వంచుట లేదు. అహో పాదనసూరణదంప 

కొంవశజు చుచున్నది | 21. సరభ'సరసయు_క్టిం be) 

_శ్రములో ఇంత యికొండపీటినీమ చేయ తాటిచుట్ట రభ'గరాగవికానీ యనుటకుం 

దెలుంగు. ల్లిబ్ల, మూలములో ఇది కటాక్షమునకు విశేషణము. తదనుగుణముగా నిట 

ఈతాడు. దృష్టులకువి శేష మేని ౯ నీతాఠతరుణి కవలయాం చచ్చామదృష్టుల్ * అను 

"మొత్తమెల్ల నేక కసమ్యాసము గావలయును. న్లిర్ర. ఆవతీమున నిగిజ్బెకా అను 'సకర్ష్మ్య 

కకియకు అకర రృకల్యవరొరాన సా క్రి యగును, వ్యాకరణము చెటుచుటగాని 

భాహాసంజీనమూ యిది దృష్టులకు విశేషణనుగా నిందు [ప్రయ _క్షము-గాజేని మూ 

లానుగుణము గాదు. రభనరసవికాసీ==వార్డ రసముణే [వేగము'జే] వికనీల్లుచున్న 
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గిరో= అం(ధ[పసన స రాఘవవిమర్శము. 

[కటావమను బాణము ధ్వనితము]. వ్లి్తీ, 'నరభా'సరనయ _గికొజాణందు, న అనంగ 

కూడుకొన్న, య_క్షికా అనంగ్షా కాడికణే, సాయి. ఊరు బూటలవంచ్పు 

తత్తవిక్తుగాని కవితాత _క్వవి కుగాదు. 25. ఈదటం be నికాాన మెగిరిపోయినైది, 

అయ్యా, ఒకటి యడి గద, శృంగారర'సః సభుందు ర్లిర్రి. కటాతమునకును చ్ప్పష్టి! గని సా 

నీమశకాంతరము కలదా లేచా? * అమోయ్య "నే 

కటాతుక్సాి 4 దిస్ధోమృ లేన న విపిణ ౫ వగ గాం సంత ఉన యే టా 

దయే కటాతపిి ఈ వ్యృాదయ మగరణం మే వత్న్యం న. EN గనన్భాగోభుషుని 

ద్ధం వీత మున్ఫూూలితం చ్క” 4 యదాొలకస్థనే ఖవటి పురముస్తా పతర ని కటిం 

మై ర్పారీణా కవలయిళవాతాయన మివ ఇప గటి కటక్. తురుము 

త్యయినుథుకగ pide hy 
ya 

ఆగుడ్డి కిది మెల్ల =: 

కరకిసలయలీలం [గాల ముక్కంటిని ల్లా 

శరఖి యజక యాకోర్షంబు “గావించు బేళళా 

అం నిడె రభసోల్లాసాథ్యముకా సీర లుంటి 

వరదళభుయనూలావాదుముకొ దృకృురంలుకా, 

రోకెంన పుట, 

లక్ష్మ ణుం౭యు, | ౪ సననం భముంబుగ | Yr Irs, సస గ్ న్ 
[ఈ శ్రింటివద్యముయొక్క. కవినమునపం దస గా న WIPO వోని స సిన ది. ] 

మ॥ వారిని దందొలంగిం వి? సర్వన్ఫృప వలనా టన 

లి 

[151] ద్దురంబొందిం ది ది! క్ల 'ములసొార్య ౨. 

1057 ణా టిరహిన్సె చి య"-గగాంనకాలున ౮ న్్ సిస్టం 

ఖై రితంబయ్యె నిక నగి ] తేశ్వరథను రంగ్ “iy గ రన స్ 

ie జరు అనిత Hy 
ఆకర్షణే విలేఖనే చ భార, వర, నక, అని “శాభున క సప్త SEI, We బంగులు 
గారి ఫ 0న్ఫ్య్యుతము అెలియమికిని సంస్క్భతముం Sacos సీయిన pe కామి 
కిని ఈఠార్మా-ణ యొకండ వాలదా $ 

1 కగిఛ గి తకృదు టకగ్గ నే విలేగనే 1p గ చుట, Ey 

2. భ్వానమే.ఏ' కారము తలనిగరు రూపాంగరము SER TEY 
జేత్క 8. 'ఛ్యానమే వారిని ద్రం డొలయించినది, 'భార్జనమే EN ఏద్టురయాందిం 
నది ౨ ఇత్యాద్యన్వయవరంవర దొవరించినది. శ్వ, భజనకు యస amp మటల 
-ఈవనులుచేనీనది ఛభాానబూ ములీయొకటియా యని యబ రడికనక Kee gH som pes 



తృతీయాంకము, రఈ3 = పుటః ౧కి 

కోడమతావుల నన్యుయించి 'సంభరితంబయ్యెతోమా తము భారమే యన్వయి౦చు 

ననుకొన్నారా రి 

మూ,_ధిన్ట నిదా ము రారే? ఛకలభుజెభ్బతాం చాలయ క్య్భూర్యదర్చం 

శిన్దకా దిక్కు_మికర్ణాజ్బా లచలనకళాం కమ్పయ న్మూూ.ర్మ"రాజమ్ 

ఆర్యళ్లాభానఖీరః (వళశయజలధర ఛ్యానథి క్కారథీర 

ష్ట్రంకారః కృష్యమాణ (అఛశురవారభను ర్భృజ్ఞభూ రావిర న్సీ. 

మురారియొక్కొ_ న్మిదను భంగపటుచుచు అన్న స్తులిచే లోంతై [అన్న వరా క్రను 

నును మిగుల బాగడుచున్న దై], పళయకాలమేఘుముల గర్భ్రితమును ధథిక్క-రిం'చుటు 

వేత (వచండమై, కృష్యమాణ గివ్ ధనుర్భంగమువలనయుట్టిన ధ్వని ఆవిర్భవించుచున్న 

ది._అని యర్థము, 

పద్యము. బాహుశాలు అనుటకు నృవ యన, (కర్ణాంచలు చలనకళయనుటకు 

పొ_త్తని కూర్మ రాజును నంపిల్లంటేనీ యనుటకు రహిన్నె ౦:బ యని, కృమ్యమాణ [ore 

బడుచున్న ] యనుటకు వికర్షిత (లాగయిడిన లేక లాగింవంబడిన] యని, |త్రిశురవార 

అనుటకు ఈశ్వర యనియ_ధ్యంనీతము. 

ఆ 5. చాహుశాలుల శౌర్యగర్వమని మూలములో బాహుబలము షొవ్చంబటినది, భను 

న్ఫును వంచు నీ వసంగమున చాహుబలకథ న స్వారస్య మును (గ్రహింవలేక నీరు బావలు 

బల వర్ణము గాసీయకుండ నృవశౌర్యగర్వంబని 'యల్లి నారు. జనకుండు అానురాసుర 

నిశాచరోరగ నరకిన్న్పరనీద్ధ చారణులలే 'నైవండు శివధనున్సును వంచినను నీలను వాని 

కిచ్చెద నని వతిజ్ఞ చేసెను గావునను చాణరావణాదులుగూడ వంవలేక రయోటిరి గావు 

నను, వారికన్న ను రాముండు చాహుబలాథ్యుండని యర్థము గావలయునని జయబేవు6 

డు భుజభృతా వుని _వయోగించినాండు. దానిని వారిలో "నేక దేశమునకు నరపాలక 

మ్నాత్రులకు నియమించుట రసబముచెటుచుటగాచా ? చాణరావణులకన్న బాహుబలా 

థ్యులా నర పొలకమూ[ తులు? ఈ వకరణములో ఈ తెలు౮సకవివ లె ఈ _తృశొర్యగర్వమనక 

భోజ 'రాజు చాహుకొర్యమే చెప్పిన 'స్వైరస్యముం గనుండు, 

రామే చాహుబలం వివృణ్వతి ధనుర్వం శే గుణారోవణం 

నూ భూ క్కే_వల మాత్మ నా తిలకిలే వంశేపి వైకర్తనే 

ఆకృష్ట్రం నితరాం తచేవ న వరం నీతొమ'నూపి (దుతం 

భజ్ఞ స్తస్య న శేవలం శీవిభుజాం దో స్త ఎను దమ్బుశ్యచ. 

బాహుబలం వివృణ్యరి..ఈమాటంగనుండు, దో స్ట మ్బ్భదమ్బు న్య చ ధఈమాటం 

గనుండు, ౫ భగ్నం ధను ర్వా "రాబజొసూ నిర్యాపితనిబిభు జి గ ర్యాబభు *వు రిత్యర్థ 8 9 



౧రోరా ఆంధ్ర ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

(ఫనుర్భంగము గని రాజులు కవు బాహుబలము అజిపోయిన వారై రి]. భోబరామా 

యణభుందు క్ష త్తి 9యులే నరష్లాలులే వచ్చినారు గాన థీతిభజొదునుట విరుద్ధము 

గాదు. బమువోకదివాక్కు-ల భావము "నెజుంగ జనా, We వలయును, 

6. ఈకవి యేమో పార్తుచెలి పెనుగదా_మూలము లో దిగ్ధ జములు తమ"ద 

యంభులను కదలింవక నిలిచిగవని యన్న దిగదా ? అనంగా సన్షాతపోయిన యని 

ంర్జజుగుచున్న ది. పొత్తుచెడుట యెట్లు ఏ ఈ చని కదలక వలో ఆ చెవియ 

se నిలి చిపోమెనుగచా? ఇది పొ త్రేగాని పొళ్తువడుట గాదు, పొత్తు ఇ తెననుటచే 

నిన్హాతపోయి జడత్వము 'దాల్చెననునర్భము రాలేదు. భోజరాజు st ఖం 

కొక ప్రకారముగాం జెస్సీ నాయడు, దిస్థ జములు (ఒడ అజులకు వెట్టిసుంకొరము'"వేనీన 

వని ఇెప్పినాండు. అందును ఈస్వారభ్యము వచ్చియన్నది; కనుండు, 

నవా కఠినకర్షణ (త్రుటిత చావజిన్మో తళా 
ద్దిశాం ద్విరద ఘీంకృ తై.* కృతవారిత్సతి స్వాగత! 

జగద దుల కె కాతుకో చ్చలిక రా “రాము కీర్త్యజ్ఞ నా 

ప్రయాణ వటవాధ్వనిం (పథయ తి స్మ తారథ్వనిః, 

ఇంత స్యూరస్యము గా మసోకవు లెంచినవర్ష ను వ ర0ఠ నీరసముగా (గ్రహింటిరో! 

7. కూర్మబొతి గ్రైర్యయుగకో (పశిద్ధి శెక్కి-నది. అట్లుండ ముంటరమును "మాచి 

నది భూమిని మోచుభున్నదియ నగు గాదికూర్మముమాట 'చెవ్పవలయు నా? మానినీ 

మూలమందుంబో లె [కమ్బుయఃక ] కంపిల్లంబేనీ యనుటలో నే స్యారస్యమో, దానిని 

రహిస్మెంచి యనిగాని, "దానిరహిని నెంచి యని-గాని ఛవ్నటలోనే స్వార న్యమో, 

'సవ్భాగయు లరయుంథు, 

8. మూలములో |తివురవారధను వని యండంగా నిట సీశ్వరధను వాసుటలళి 

ఖేదములేచా P (తిశురవారశబ్దము చేత నసూచితమైన యీావవ్రభఛావముు ి-పుర 

"దావారూవము, ఐశ్వర్యప్రస్తావము బే లభించునా ఏ ఈ శ్వర బ్బ ము బే దీని ప్రభావము 

మీలిశమైపోయినది, మహానుభావుని వెం ఢుక యన్నట్లయినది,. ముటీయు నిట గిఛుర 

నారుని ధనువనుటకం కె (తి-వురవారమైన భనువనియే జియదేనునిణీ నివతీతమనియయం 
'జెవ్చందన, ఇట ధనుక్షి ప్రభావము కథనీయముగాని ధనుద్ధర్యవభానము గాదు, అట్టి 

బువోనుథావునికి దుర్బల సాధనముశేతనుంగూడ జయమనుకలుగును. "రాదట, ప్తమెన 
యిసీకమ్యత్రము శాశానురుని మూండులోకములుం దివ లేదా? మూర్ధుండు కొం 
దయెక్కి- కొలిచికొలిచ యెజుంసుదూరములను గణకుండు పిడెాడు యష్టియంశ్ర 
ముచేత కనివట్టంతా 9 



తృతీయాంకము, ఈ3 - పుట, ౧ర౯ 

9. నంతులవారు ప్రకారాంతేరముగా నేనియ చెప్పక శేవలసీర'న రన ముని త్య 

జించినద్సి ఆర్యాశ్లాయాగథీరః అనువిశేషణము. ఎండ్లుకట్టియలు గానియట్టి భోజుభవ 
భూతులకు ఎంతనర"ససము గాం దోంచినదో కనుంథు;.. 

ల ఆర్యశ్లాయాగధీరకి?, —_జయ దేవుండు. 

“ టంకారధ్వని "రార్య చాలచరిత (్రస్తావనాడి టిమ”. భవభూతి. 

౯ నవ కఠిన ఖై రవి, ., (శథంరలిస్య తారభ్యనికి”._ భోజరాజు, 

-ఈవిషయమున భవభూతి భోబి-రాజుల హృదయంగమవర్లన మెల్ల జం దేవ 

కవి సంగవాముగా ౯ అర్యన్ఞాభూగఖీరతి) అని "నూబంభచినాంయ. లక్షుణుండు వృక్ష 

గదా? అన్న్మవభావమును పెన్వకొనయిా ? -ఈవద్యము నవతొరిక 10. * అత్యాహి 

తమత్యాజాతి” మనునది యొకయయ'సంగత పాఠముగకు తెలులునైి ఈ ఆర్యస్ఞాభాగ[ రట 

అను నుత్చావానూచక వదముచేతనే తెలియుచున్నది. % అక్యద్భుతముత్య ద్భుతద్దు 29 

_.నుపాఠమును తెని(గిం బి యండవలనీనది. లక్ష్మణునికి భయమేమి ? ఆండుపిల్ల యాని 

ఢనుర్భంగభ్యనివర్ణన కిచేయారంభముగదా, ఇందు 'రామ'్రిస్తావము లేనిచో -ఈభం 

బి గకృక్యమనాదు యాకనిదిగా వివయాన్నూూ_ర్రి యగునా? మణి యిందలివికర్ణి తశబ్ద 

ము అవశోబ్బము గాక _్రోరణార్థ ర్లకనూ ? ఈవభావమెల్ల ఈధనూన్సును c వీచిన” 

విశ్వామిత్ర జనక శతానంద 'కంచుకి (క్రోతీవారుల దని ఈతేనుయగుకవి వాదంయమా ఫి 

ఇందు "కార్యమయిన భంగభ్య్వానముయొక్క వర్ణ నచే "కారణమైన రామమహిదును 

వర్ణించు టయందు కాత్సర్యము, ఆధ్వనియే రామశ్లాఘాభ్బ్టనిగా నున్నదని లత్న ముని 

యభ్శిపాయయము, * ఇది ధనుర్భంగధ్వని "గాదు ఒక్కు_మడి 'నెఖ్లైడల నువ్చలిల్లి నయా 

ర్యభు జస్తుతిధ్వని, ఆధ్యని సారిని చాభంగాదికము నకు "గారణమైనది. చాన నాలో 

చించుకొనుండ్కు ఎంతధ్వనియో ? అంతధథ్వని యంతస్తుతియో ? అంతన్తులికి క 

రమైన యన్నభుజబల మెంతరయో యాహింఛుకొనుంతు అది లోశాలీఠతము "ను 

మా, ” అని లక్ష్మణభావమ్ము గాని ధనున్సు విజణిచినందులకు అన్నను అశనితమ్ము6 

జై నందులకు తన్నున్సు కంచుకి కజ్టతోం గొట్టునేమో యనియు (పతీనోరి తిట్టు నేమ 

యనియు భయవడి చదాయటకు. విశ్వామి తులనారిని గద్దములగి చోటడుగుట 

గాదు, మణీయ లత్షుణుండు పోయి తూచి వచ్చినాయడా వారి మేల్కాన్నాండో 

"లేదో? -ఈవర్డ్య న యలంశాతకాశ్రయననా క అలంకారము ధ్వన్యతిశయవర మై, 

తదతిశయము రాముదముహానూతిశయ భ్వననప ర్యవ వనీతము గాబేని, రచ్చ నసోమురిభాపి 

తమా P జౌొననుచో దీనికి కథానువవేశ[ వస_క్టి యెట్లు P ఆదినబు' జనకులవారిఛాక 

లి కడుందెల్ల గా వస్త ము లుదికినాండనిహూడ నేల యిట వర్థింవరాదుగి బోనీసూటి 



౧౫40 ఆంధ (ప్రసన్న రాఘపవీమర్శము, 

జనక మహారాజా ఆదినము గంటకు అరవడి పొగాకపొడుము ముక్కున బొక్కినా6 

డనియు నేల యిట వరి ంవ-రాద్య pe ఆర్యశ్లాయాగథీరఃి? అనునదియె -ఈన్లోకమునశె 

ల్ల కిరీటఖూతమైన విశేషణము శ్లోకమున కెల్ల దీనియంటె తాత్సర్యము. కావున, -ఈ 

బుహిమానువర్థ్య నమెల్ల రాబార్చణ మగునట్లు తాత్సర్యస్ఫ(ోరకము-గా వక్త తా 

వాగమకముగా మహాకవి (పయోగంచిన యార్యళ్లాఘను త్యజించుట రనై కవిద్వేవ 

ముగానున్నది. 

11. మజీయు నిందు భంగభ్వని వుట్టియుంబుట్టకముం బే యిీావర్లస వేయం 

బజెనదిగదా [కథాసందర్భమును (గ్రహింవ6ంగలవారి కిందు నందేవా ముండదు]. ఇట 

తొలయగింఛచి పొందింభ్సి (ఈుంచి నెంచి యిక్యాది భఘూతవాచకము లను "కాసర్ల 

కోములం బెట్టి ['సంభరితంబయ్యె] నిండెను అని భూతము-గా వర్టీంచుటయే సాంప్కొ 

మూలముసందుంబో లె భిన్దక్కా చాలంయకొ, ఖిన్టకా, కబ్చుయకా [తొలలించుమ్కు 

పొందించుచు, త్రుంచుమ్కు నెంచుచు.] వీవంవకారముగా వర్హమానవాచకములను 

శత్రంతములను (ప్రయోగించి ఆవిర్నన్సీ న్ ఏలిలబ్లచున్నది] అని వ_ర్తమానము'గా 

వర్ణి ంయటయే సీొంపో, రజ్ఞులక నేను జెళ్సవలయయనా $ 12. అట్లే కర్షిత ((లాగింవం 

బడిస్సు యని [క్రియాసనూ _ప్రీదోో తకదుయిన పంళులవారిశ్తాం తమునకును తదవరి... 

మా_ప్రీద్యోతకముయిన కృష్యామాణ [లాగంబడుకున్న] అనుజయ దేవుని మాన్మవత్య 

యాంతమునకును గల జెంబుకచేవలోకముల యంతరము నరయండు. 

13. కవి యిట మూలములో (వనీస్ధావస్థలను స్యభావో | క్షృళలంకారముగావ 

రి ్థి ంపందగినవానిని ఉద్దేశం చినాయయు, ఎట్లన్క సారికి నిద, భు జబలదర్సితునికి బజ్జి బిగినీ కొని 

యున్మి- [అవక్టంభము], దిక్భములకు గజుస్వభావాసులభమైన చెనితుదలకదలిక్క కూ. 

ర్మముగకు ఫర్షాన గ్య మయిన స్థ రకు: స్వభావము దురలికమముగచా ? అట్టియీ 

స్వాభావికావస్థలను 'రామభగ్న ధనుష్ట్రంకారము వారిభ జాబలదర్చిత దిగ్గ దెకూర్త్మ్య రాజు 

లకు తొలంగించి తద్విరున్థావస్థల నాపాదించిన దని కవి,.-నిదాం భిష్టకా దర్చం 

ఇాలయకా చలనకళాం భఇష్ణకా, కూర్మ రాజం కచ్చుయక్సా అన్ని వర్ణించినాండు, 

(వకృతినీద్ధావస్థ నే వివర్యానీం చిన దనుటచే ధ్వని కృ త్యాంతాతిశంయము న్ఫురించుచు 

న్నది. తెలుంసక'వి stn (గోహొంవమి తదస్ఫోరకము"గ్యా పొళ్ళుం దుంచి 

“రహాస్సెంచి యనుటవే తెలియుచున్నది. 

14: జయబదేవముహాకవీ మూలములో లక్ష్మ ణభాహణ కాలమందు బార్హనూస 

ములయిన వారినీ చా, చాహుశాలిగర్వ, దిగ్గజక ర్ల్రచలన, హర్ష రాజ స్టైర్యములను,నా 



తృతీయాంకము, ౪౩ = పుట, ౧౫౧ 

లిగంటిని, భిన్టకా చాలంయక్సా ఇష్టక్, కద్చుయక్పా అని శ తంత ధాళుకర్మ లను గాం 
జెప్పి అవ్వుడు అన్నర్హమాన మయిన (చళయజిలధరధ్యానమును ఆరీతెగా అనంగా 
శ త్రంతభాతు కర్మ నుగాం జేవ్సక యొక విచ్చి ర్తి ల్లి విశేషమును నూవపినాండు, థా 

రాంతరను జీతనుంగూడ eg రూఢి కిక్కు.చున్నది. 1క్ర. ఎట్లన -ఈనాలిగింటిలాో 
ని_బాగర్వ చలన నర యులు నాలుగు 'సూర్యావన్ధలు, మేల్యా..నుట్క, ఊంగట, నిశ్చ 

లతే కంవనము, ఊఈ నాలుగు భనుర్భంగధ్వనివలన వచ్చిన యివ్చటియవాస్థలు. ఈశ్లూ 
ర్వావస్థ లుగాని ఈయి దానీంత నావళ్థలు గాని భంగభ్వని POCO గావు, కనుక 
కవి ప్నిన నాలిగింటిని ఒకవిధము గా అనలగా శ తంత ధాతుకర్ష్య లనుగాం జెప్పి, ఇట్టి 
దిగాక యవమానతం బొరనీనదై న (వళయజలభరభ్వానమును ఆభ్లేదము  తేరలియయ 
నట్లుగా 'నమా'నఘటితము గా 'వేజువిథధము గాం జెప్పినాండు. తెనులసకవి యిీ'స్వ్వార 

'స్యము నెణు గక ఈ భేదమును న్ఫురింవనీక [అయిదవది అన _ర్హమానమనింయయు, ఉవ 
మానమనియ శతేలియనీక] కడమనాలిగింటివలెనే ఏనవదానింసాడ [తొలంగించ్చి పొం 
దించి, తుంచి, నిర్ది ం:చి] భంగభ్వనిక_ర్హకక్తా వ్రద్ధకసకర్మ కభాతుకర్మ గా రభియింజె 

ను గదా, ఇది "సర్వము (వసన్న రాఘవాం  ధీకరణానథి కాంతావధారకము గాదా 

| నణ పా నభాగ్యము, 

మ! కను మాకర్ణ ము గాయగజ్యాలతనులాగళ్ళా వేల్చిగుళ్లారయం 
[14] గను భూభాంగము లేదు రామునికిభగ్న ంబయ్యెనీశానువిల్ 
1071 ఘనకంఠధ్వని లేదహాంకృ తిదాహు0-కారంబు దీర్యద్ధను 

ర్గుణటంకారముతద్విభంగరవ మొక్కొఎం డెళ్లెడన్నిం జెడుకా, 

మూ,---జ్యావ్లీం లలిఠాళ్డుీ కిసలయై -రాకర్ణ మాళర్షతో 
న భూ ర్భృఖుర తాం గతా రఘుశిశో ర్భగ్నం ధను గ్గూర్డ కః 

నాబూంకార తరణి తో ధ్వని రభూ త్క- జే స్య దీర్య ద్ధను 

స్టృజ్యా_ర న్లు చకార తొరతరళ శృన్దాద్వితీయం జగత్, 
యట = యి 

ముద్దువచ్చుమున్న్న (వేలచిగుణలతో అశ్లెలీవియను లాగుచున్న రఘుశిళువు 

యొక్క. బొదులు భాంగురములు గాలేదుగాని థూక్టటిధనున్సు భగ్న మైనది. అతని 
కంఠమున అవనాంకొర సపలంకారము కలుగలేదు గాని విజుగుచున్న ధను'స్ఫ్సుయొక్క_ 

'టంకారమునూ[ఠ్రము తొారతరళము లేకమును శబ్బమా[తదుయము గాం జేనీగది,_.... 

- 1. ఆకర్షతః [లాగుచున్న, ఇంకను “పూర్తిగా లాగలేదు]-_ఈమూటకు లాగకా 
(లాగియాయెను] అనియు త్ల, రఘుశిశోకి._[రఘుశిశు వునక] అనుటకు బూజు"గా రా 



౧౫౪.౨ ఆం(భ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము, 

మునకు అనియు [ఇట శిశుతం బెవ్వట శిశుతలో నే ఇంత వీర్యవంతుండే యిళండు, 

ఇంక యవమైన 'నెంతటివాండణ'నో యని చాహుబలోత్క_ర్ద ను ధ్వనించుటకొజ కు], 

శ్రి. తారతరళః అనుటకు తెనులస నూని వేనీయు నీరనీకరించినారు. రసము తగ్మించి 

నందులకు శూర్తితై భునరుక్తులను మిక్కుటము గా పెట్టి నారు. శీ. ధ్వనిజహుంకా 

రంబు, “ఘనకంఠధ్వని లేదవాంకృతిజ వుంకారంబు *, గ్ర దీర్యల్ ==భంగ [(మొందు 

చున్న] * దీర్యద్ధ నుళ్ణుణటం కారము, తద్విఖభాంగరవము 6. CORN అజరు 

ముగాం జూచుచు వర్ణ్శించుచు ౪ అలేచింపయగా రామముఖమున బామముడి లేద * 

నుట యన్హాదముకాదా ? 7, ఇచట మూలమందు టంశారశబ్దము నే గుణధ్య్వని కణిత 

ముని వీరుశద్దార్థ జ్ఞొనహీనులై తడయబడినారు. గుణటంకారం బొకటియు భొంగరవెము 

కటియు మొత్తము రెండగునుగాని వీరు చెప్పినట్లు ఒక్క ండ యెట్లగును? 'సంఖ్యానయు 

తెలియని సాంఖ్యము గా నున్నది. రెండు సెక్కటిగా కలనీపోయెనని వాదింళు లేని, 

దుంచిద్కి కలనీనవి రెండని శతాగనందనుని శెట్లు లెలినీనది? మూలబుందలి టంకారము 

ధనుర్భంగధ్య్వనిగాని గుణధ్వని గాదు, ౯ దీర్యద్ధనుష్టజ్కారః ౫ అని యేతన్మ్యూలదుం దే ' 

కలదుగదా? ( శిశువవు రాముని * 4 ఆయెంబూర్జ్మ ము లే క శ్రీరామా” అను మూండు 
వద్యములందును గుణధ్య్వని నర్జితమైనది. 4 కరకిఛలంకులీల *” యందు ఆకర్ష ణము- 
వర్శించంబడినది, ఈ హరిని ద్ర ఏ కాండగవి” 4 కనుమాకర్ల ము”  తనరంగంతుక ”? 

అను పద్యము లందు వరునగా ౪ ధనుర్భంగోద్భవథ్వానమే ee విట్టండులు గ్యాగయిట్టి 

న బిట్టులివు 4 దీర్యద్ధ నుర్దుణటం కారము * (ఇదితప్పు ధనుష్ట్రంకారమనియే 

యయండవలయును], ౯ విదళద్భూలేశభాపో ల్ల సత్స్వనవాశరాశి *” అను పదములే 
భంగ ధ్యానము వర్ణి తమైనది. టంకారశబ్బ ము భంగభ్య్వానవరము గా “ఈ గ్రంథములో నే 

ఈ * వారిన్మిద * వద్యముయొక్క_. మూలములో [భనుర్భంగోద్భవ ఛ్యస్టనము నుటకు] 

అ టజ్క్కార!ి కృమ్యమాణ (అపురవార ధనుర్భజ్మ భూః * అని (వయు క్షమైయున్నది. 

భినఘాలియ ధనుర్భంగభ్వా నము నకు టం'కారశోబ్బ మును (వరోాగించినాండు, 

దోర్లీ లాజక్సిత చన్ద) శేఖరధను ర్దకాన భజ్షోన్టిత 

ష్టజ్యా-రధ్వని 'రార్య బాలచరిత (వస్తావనా డిల్భిమకి 

_ాక్సర్య_స్త కోపాల'నంవుటగళ ద్బ్రవ్మోజ్ణి భాజ్హోదర 

(భామ్యత్సిజ్డి త చజ్జిమా కథ ముకూ నాద్యాపీ విశామ్యుతి. 

ర. మజీయ భంగఛ్య్వానముతోంనాడ సుణటంకారముం జెవ్వటంయం దొకవింశ 
యేమనంగ్యావిల్లు వియుగకున్న నే గాని గుణధ్వని కుట్టదు. కాన విజుగచున్న దాని గణి 
టంకార మగుట కేవల నువిచారితరమణీయమైనదూట, స్టో _క్షీవ్యూభూల్ మేనియ 



రృతీయాంకము, కీరో - ఫుటః దన్ని 3 

వారీంచుకోవల దా $ గ్ర, అవాంకృలిజహముం కారంబు---దీని కన్వయ మెట్లు? ఇదియు, 

గుణధ్వనియయు భాంగధ్వనియు, ననిమూంటియొ త్తమా జక్క_ండు ? మంచి సాంఖ్యము ! 

+ ఘగనకంఠంబున లేదు” అనీమాజబుతమా యనిన గ్ర. చాలునీకి ఘునకంఠ మేమి? ఏల 

వాంచినది ని తనపెండ్లికి తానేసన్నాయి యూందుచున్నాయా న్ వీల్లు “వీలే. టకు 

ధం వట్టినాండా ? కంఠభ్వనిక అని'స_వ్రమ్యర్థద్వితీయగాం గొందమున్న ధ్వని గల దని 

యస్థ్రమగును. 11. అధ్వని హుంకారనుగాక మణీ యేమి ?) రోదనధ్వని యా? మూల 

శ్లోకమున కెల్ల రాముడు అత్యంతాన్తేశముగా. ఆమహాశార్చుకమును ఎక్కుపెట్టి 

లాగ ననియు అది యళలనీబలమునథ ఆయలగలేక విణ” ననియ తాళ్సర్యము. 

12. మూలములో ౫ అఫ్లెతీవియ నాకర్తీ ంచుచున్న రామునికి” అని రామునే కర్తను 

"గాం జెవ్వటచే (శమవడినవానికి భూభాంగము గా లేదను వర్ణసమునవిచ్శి త్తి గలిగినది, 

13. ఈతెనుయన (వేళ్లు లాగినవి, రామునికి ఘా) భంగము లేదు అని యన్యిది. ఇది 

విధ్యు క్షముగా పాడుచేయట్క పృష్థ తాడనంబుచే దంతభంగ[పసంగము గా నున్నది, 

కవనము గాదా రన బుక్క_జిలేదా ? మూలకవి యేల రామునే కర్తనుగాం 'జె్చ 

“నూ వానిని గహింవవలదా ? ఒజ్జలు లేరా? 14. నణ్యపాసవై భవము, 

రోకో - వ వుట, 

. ఆక్షీలము, 

12] క్లో పెనకునితనయలం్లై కొను | ననుజులతోంసనాడరాము6డనువొందంగకా 

1073 ము నునీ తొకల్యాణం | బునుగానించుకొ నుంగాతముదదుదలిర్పకా-. 

“రాముండును అతనిళమ్ములును ఉద్వ్ముడిగా జనకతనయల నందణీని గ కొందు 

రు అని -ఈవద్యమునకు---అర్థ మగుచున్న ది. 1. అక్షీలార్థ తౌదోపము, ఉ_త్తరార్థ 

మున నీత శామునికిమా(త మే భార్య యగు సనియు, ఉమ్మడి గాదనీయ్స తెలియ 

చున్నది, నీఠతను కల్యాణము చేనీకొ నుట యనంగా వ్యావహారిక భాషలో నీళను చెండ్లి 

యాయుట, నీతవ మగ డగుట. వ. నీతాకల్యాణముచేనీకొ నుట యనంగా ఆంయర్ణము, 

గానేరదు గీతకు పెండ్లి జరిగించుకొనుట్క వరుని సంపాదించి అతనికి సీతనిచ్చి వారి 

చెంద్లి కార్యమును నైటి వేర్చుట. కల్యాణ నోబ్బ ము నకు అగాంగీకము మైన వివావోర్థము 

నాశ్రయించినను (వయోనము సరిగానందున' సీతను రాముడు పెంట్లియాడును 

గాత దునువివాశీ'తార్థము రాలేదు, 

rn TIL TO at 

20౧ 



౧౫ అంథ (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము, 

చతుర్థాంకము. 

4+ రగి-వన వుట, 

[1] క మణిమయయమంగళదీపము | జనకన్ఫ "వునిమం డనము నజ్వులియించులలికొ 
108౮ జనుదెంచెంజండానిల | నునువిభలాగముబు గనగు"మెగి నెటసటకుకా, 

ఇా,._-మణిదమయమష్ణి శదీపో | జనకన రేన్ద )స్య మళ్ఞి పే బ్వలతి 
చగ్జానిలో౬పి ప్రాప్తో | యన్మీ౯ా విభలాగమో భవతి. 

ఇందు త్హరార్థము సరిగా ఆం థీకరింవంబడ లేదు. 1. చనుదెంణెకొ--- మూల 
ములో నిది 'స్రమావకము గాదు. దీనిని సమావకముచేనీనదోవమున మణిదీవముతో 
నంబంధించిన “ఎట” వదమునకు ఆ-సంబంధము వదలి దాని (ఎట దీవముతో 

నంబంఢదు లేని ల్ల “అటి” వదముం గల్పించుకోవలనీవబ్చినది. | హా_ప్రించిన 
దై నచండానిలమునూడ ఏమణిమయమం౦ంగళదీవమునందు నివృలాగదువుగునో (ఆ 
మణిమతికమంగళదీపము జనక-రాపొదుండవమున బ్వలియించుభున్నద్సి *) అని “సరి 
యయిన తెనుయ. ఈ చనుదెంచినచండానిల! మును విఫలాగదుము-గానెముగియను బే 
నక” అనిన మూలదునకు నరిపోవును. యచ్చ్శృబ్బ మిష్ట్రము "గాబేని “ చనుదెంచెం 
జంజానిలమును విఖలాగముము-గా6గ ముగియను దానకా అన్న-చో మూలనుందలి 
యచ్చబ్గమునకు మణిదుంయమంగళదీపముతోం నలసంబంధదు విశదదుగును.. అస్య 
బంధము వదలింధుట న్లోక తాత్సర్యవిరుద్ధము,. “ జనకరాపొదుంటవమున రాముడు 
వెలుంసచున్నాండు వచ్చినపరశురాముండుగూడ ఇతని నోంర్వండాలండ్కు” అని 
నూచన. *ఏిదీవదుందు *” అని నిద్ధము-గానున్న సంబంధమును మాని *ఎటనిహ్సలము 
గుమో అటకువచ్చెను'.__ఏవాన్తువునందు నిష్పులముగునూ. . ఆవిన్తువుకడకు లేళ 
ఏచోట నిస్పులమగుసూ ఆచోటిక్సి అని . ఏదాచోటు? లేక ఏదావిన్తువు ? 
ఆకాశమా ? వర్వతనూ 9 అని యూహించి యూపహింధచి చివరకు శిరోవేస్ట పా 
ఇణాయామభాంగిగా బుణింరుముంగళదీవముకడకు వచ్చిన రావచ్చును రాకపోయినం 
బోవన్చును. మున్మ్రగంథభదు చదువవచ్చి నందుల ౩ వి ద్యార్థులంబింవయినాడదు. ఈవద్య 
మున కలంకారనులు; ౨. అలికా, శ, మొగికొ, గ. విభలాగనుము నగు.__.ఇందలి'సము 
'వృంయమను హె. గ్ర. దీనిచే * మొగ నెటనటకుకా) -ఈభాగము అనావశ్యకమైనది. 

7. అద్భుతాస్వయము..-ఎటతో. చనుదెంచఛచుటక "సంబంధము లేదు, అటకతో అగ 
నకు గంబంధము లేదు. అటక * జల్లటీనొట్టి చనుడెంచుమీందవడవలయు. 

పరశురాముడు, ఇతండు ముక్కంటి విల్లెక్కడుటచేత కన్యాదానము నే 
1081 యయిీని నాండు..__.ఈవాక్యము మూలమునకు 'నరియే-గాని దీనికి అర్థ 

ము, లేదు.  ఎక్కి_డుటచేత * అనక లుక్కి డువాన్సికి* అనిన అర్థము గలుగును. 



చతుస్థాంకము, రో౬ - పుట, ౧౫౫ 

క॥ మహివతితతిగళ పాళీ 

[4] బహుళగళ దుధిరధూతబపుు ధారమి బే 
ణి 

1085 యహిభూపణతిస్యునియది 

మహితమువరశువపెనకముమహిని సెనర్బు౯-. 

మూ,...అవనివతిసవా_సకళ్ధిమాలా | బహుళగళ దుధిరౌఘభాత భార? 

త దిద మజనకం బిగ ద్విధ త్తే | వరశు రయం జముదగ్ని నన్టన'స్య. 
1. ధూత==విదుల్బంబడిన్స కంపీంవంబడిన, రక్తము ధారను (గం డగొడ్లటివాద 

రను] కంపించుట యెట్లుని ధాత అని యుండవలయును, థౌళ= కడుగంబడిన. ఏతద 
నుగుణముగానే మూలములో, రుథిరౌఘ__ర_క్ష వవాసాము చెప్పంబడినది. వంతులవా 
రికి ఓభుశబ్ద స్వారస్యము చేత నేనియ తెనుంము[ ధణములోని “ధూతి*నబ్బము థె 
శ యనుటకు అచ్చుపొరంయబా టని తోంవకపోయినది ! అటు గాదు, తత్ స్వారస్యమే 
తెలినీయండదు కాననే ఆశబ్దబునే త్యజించివేనీనారు. ఇటనే గాక ఇంక్టాకపద్య 
ములోంగాడ నీ గంథములో తెలుంగుము. దణమందలి యచ్చుతవ్వ'చేత వీరు థౌతకు 
బదులు ధూత “పెట్టి స్వారస్యముం 'జెజీపియన్నారు. [౫4౨ - వ నుట. ] ఉరుదా 

? వద్యమును రద్విదుర్శమును గనుండు. ల్లి అహిభూవణశిష్యునియది-__పా జ్ 

స నిట్లు తెనిగించుకోవలని వచ్చినది. జమదగ్ని నందనశబ్దమం 
దిది యభిప్రాయము... ఏమదగ్ని ని (నాతం డిని చంపినందులకు శ కర్రి యుల నిం 
తవణుకూ చంపుట మైనది. [మదీయగురువారధ నురాకర్ణణ వ వరివణనదోప ము శై] ఇచ్చు 
డు జనకుని చంవవచ్చిలిని. అతవ్వునవ అంతదండన చేసితిని, -రొతోన్వునకు వడలుదు 

నాని [ఫామర్థ మున కదియే తార్కా-ణ]). అని యభ్శిపాయము. మూర్సులో నది 
"రాదు, కాన వూర్చు 'సరిగాదు. 3. మహితము...ఏది మహాతము? వరశవు కాదు, 

పాససము, 4. బహుభారను పరశు వునకెన్సి వాదరలుండునుంి ఒకటి ౩చ్చున్న్చనుం 

డుంగాక శంటికెచ్చుండునా ? అనా చిక్య మెజీల్సి పిన్ముట (గచురార్థ మైన న సంఖ్యా 

ర్భమును మాని వృథు త్వాద్యర్థకల్పన ఛేనీకోవలయనా?ి + పంతులవారింధతులు విద్యా: 

ర్థులకు గుంజెతల్ల డము"గా నున్నవి. 

కాజ - వ చుట. 

గ్రోగ్గర. కన శు లవద్యము 

తనరంగకా దే స sD చ్చాకబకాభాచ సహస్రం 

[11] బుననున్య(ద ర్షధారల్పొలేచెబితనవాంభోజమి తొంశుజాలుం 

1096 డనంగందత్కా_ Se నురగ, న్లదా కుష్పీతాశో 

కనగంబయ్యుక స్వపౌ-రాంగన లకథికశోక వదాశి ఫోకయుయ్యెకా. 



౧౬ ఆంధ సన్న రాఘువవిమర్శము, 

బూూ,---యయస్యోద్యష్టుర భా రాణ ల వళిత వత దా సలుశాభానవా (స 

పోద్గచ్ళ[ద క్షథారానినవాజితనవోన్మీ లదర్యా.ంశుజాలః 

జ్యూపాలః కాార్తవీర్య "న్ఫుర వురానుద్భశాం ఉృష్పితాశోకళాణి 

(శాంన్తిం దత్తార్వపీ విశ్తే నిజపురానుద్భశాం శ్లోక్షణా ఖీ బభూవ, 

ఇందు త్తరార్థమున అర్జునుండు "సుర"వుర ధీ లకు అశోకళాఖిగా నగవడినను, 

నీజి-పుర న్లీ లవ శోకశాఖిగా గగవడెనని తౌత్సర్యము. దానికి తెనుంగవద్యబుందుం 

కలగందరగోశమును ననుండు 1. ధారా దళిత=జజధారచేత చీల్బంబడిన==ధారకా ద 

లిత (శృతీ యార్ల ద్వితీయ; లి, నవ్యాస పోర్గ చృక్ =సపానమునుండి tuk 

న్న=ాగవా(స్రంబున నుద్యత్ (సంచన్యుర్థ'స _న్హమి] ; నీద్ధ సమా సొద్యవయవముత్ 

సీరివెగా వ్య_స్తవచము అన్వయించుట తెలులునుర్యాద గాదు. ఇది “రామునిచే వాత 

వాలితల) నేను (క్రీడత్య_-ందుకము [చే నాడుచున్న్వబంలి], నేను క్రీతశేదారము నేను 

కొన్న ప్థాలము] అన్నట్లున్నది. ఇది ఆర్భధభాషు గాదు, ఆం భభామో'నంజీవనమైన 

నగునేమో? ఇట్టిదే (బాహానవా(స్రంబున నుద్య్యద క్రఖారల్ " ("సహ (సశబ్బ్ద ము నకు 

ఉవ్యచ్ళబ్దముతో సన్వంయము కవి కేశీతమైయున్నది]. 3. ఈదోషములు తొలం 

గుటక థారకొ=ా థారయంద్కు అని 'స వ్రమ్యర్థ ముచేనీ (9న్న విభ _క్టితాదోవను 

ఈ గంథమందు దృష్టచరయేగ) దశిత__'సదా(గ్రంబునకా అనుసమాసమును వరశుభ్యా 

రావిశేషణముగా బహు. వీహిగా బలిమిచేన్సీ ర్యక్షధారల్ తనరంగా అని యన్వయిం 

తమన్న, రక్తథార లాకచోట అశోక భాంతి యొండొెకచోట నని * సృష్ట తాడనా 

ద్ద న్తభజ్య! ” అను న్యాయము సంభవించును. కాన ఆకల్పన వనికిరాదు, శ, జిత 

అనంగక౯ా. ఇందు జితయనునది యవమావాచకము అనంగకొ అనునది యుల్సే 9 

శూవాశకదు, రెంటినిం బెట్టిదంయట చి త్రవిశ్నేవానూచకచు, గ్ర. పొలిణెకా.... దీనికి 

కర్ర కా _ర్హవీర్యుం డనవలయను, రక్తథార లందమన్చ, తనరింగకా పౌదశ్రూ 

గ్రణముగావలయును, ఇస్టావ_్గి యన్నచో, బాహువులు శకా_ర్దవీర్యుని వనుటకు 

గదుకో ముండదు. మణియ, దేనా = ఆకార్షవీర్యుండు, అని వరశుకార్తపీర్యులకు 

ఐక్యను సంభవించును, కాన రక్షథారలు కర్తగానేరవు. శార్తపీర్యుండే గతి, 

6. ఆఅఆవతముస, అయ్యకా అని (క్రియాంతరమున్నది గబా, ఫొలిణెకు "నూర్వ-కాళి 

కంబుసకు శ్వార్థక వళ్యంక మేలవెట్టలేదు, 'వూర్వకాలికము "గాదని వాదయమేని "సదు 

వృయ మేల "పెట్టలేదు, వాక్య భాంగింయం 'జేనియ ఏకక _ర్భృకతాస్ర్ఫోరణదు లేదు, 

పొలిచె నని పొలియించుటకన్న పొలిచి యని కార్థకముచేనీన "నెంతయు యేలు, 7, బా 

ర్ల దా పుష్పీత---వార్డ్ష ద4- అవుప్పిత అని. శేదమో? వార్షద+-ఆచ్చుస్పిత అనియే ఈ 
ఇదో? ఆగంగేనూముతీణ వలుమాణు వద్య మెల్లి ౦. బర్యాలో చించుకోవలయుంగదా? 



చతుస్థాంశము, రో౬ = పటు, ౧2 

అవ్పటిశేని తీజునా ? నిశ్చయయమా లేదు. మూలమునం దీటును. వార్డ కృళ్చుష్పీళ 

అనరాదా? ఇం "దేశం దేజాచాధయ నుండదుగద్నా ? 8. అదుర వురానుక్భ గ్గ ర్లచా 

శోకో యని యచట గుద్భక్కు_లను "సమాసములోం బెట్టి పౌరాంగనల కని పౌ 

రాంగనలను వెలింబెట్టుటయ 0. మొదట అశోకననగంబయ్యు నని, సగగబ్దము వేను 

యిట అశోకము అని నగనబ్జము బూనుటయుం (బ్మకమభంగము లనిపించుకొనున్లు 3 

ఇంకనుంగవనము కుదురమిని చెల్పును. “మూలములో నీదోషును లేదా? అట మొదట 

ఆఅశోకమును ఇెప్పి తర్వాత శోకమును వెవ్వట (వ్యకదమభాంగముగాదా ఫ) అని గం 

_ోగొడ్డటివంటి (ప్రశ్న. ఇదియే "పూర్ణముగా వద్యములగే పౌాడుజీయంబటెన భాగ 

ము. 10. మూలములో అశోకశబ్దమున కవి శ్లేష "పెట్టినాందు, నుర_స్టీ లకు నక 

ము తీర్చుఇెట్టు అని శ్లేషేంచి ఆశ్లేవ.చే అంతఃపుర స్రీలకు శోకమిడు ఇట్టాయె 

నని విరోథబమును "సూ-ించి వచుత్కాారము వేనీనాండు, -ఈ లేల్టుకవి సమా సమున్ల 

దూర్చి వెలింబెట్టినందులకు బజంయ దేవుండు ఎట్లు నిర్వహించినాండో కనుందు 11. "ను 
రవురానుద్భశాం._ నిజ వురానుద్భణామ్.సరికి సరిగా శూంచికొలిచి ప్రయోగం 

చినాండ్కు ఆవిచ్చి త్తి శాళ్లుదింపుండు. పద్యమును కొంచెము చక్ళ_ంబేయవము, 

తనరకాంగ్గోర థా-రాదళితపరి వత ద్చాపలుశాఖా సనా సా 

_వనవోద్యద_క్తధారావకరబితనవాస్థాతమి తాంశుజాలుం 

డనినై యాళా_ర్హపీర్యుండనుర వురానుద్భ గ్గ క్ష కృళ్పుష్పితాశో 

కనగం టై యాలియక శోకనగదునిజ “వూఃశామినీ పాశికయ్యెకా, 

ఆ్నవ్హ--పాదశూరణయమేే వంతుంనారికి (పాయికమే, 

వనంతుఖవారికి దీనిముూూల మన్వయింవ లేదు, 

శా॥ రేవావాహినింగట్టయట్టువలి చెకరే శె శ్తునా-రావణుకొ 

[8] దేవారాలిన దెద్దియర్డు నఖుజానీకంచెటన్లు నారా 

1104 జ్లీవీదృస్టల'పూరబు'న్నెపము నందీపించు నెద్దాని క్రీ 

డావారంబదెయిద్ది నావరశు వీ దన్ని డు థఛా-రాంబు శుక, 

1. కట్టక, కోట్టువణీ వెక్ళా...-ఏకక_ర్హ్భృకముటు,' క_ర్తముందు"రామిే 'గదుచ్చ 

యము లేమి ఛరిగాదు, ల్లి. అవె్టి...-అదిశబ్బము ముందు (ప్రయ క్షమగుట బార్యా 

అంకోరి నూత మైనది, బుద్ది ంర్జునభుబొ నీకంబుజాఏ యస్జునభుజొనీకంబు, కట్టుటకు 

కట్టువటు చుటకును భుజానీళంబు కర్రయైనది, కాన ముసళ్లుటుకు ౪ ర్తలేదు, అజెద్ది దయను 

ట 'సరిగాదు, శ్రి. ఎదద్ది యన్న సరి. అట్లు దిద్దిన కట్టుటకు, కట్టువజచుటట్ను ఎది 

కర్గ్షయగును 3 అద్ది భుబొనీకంబుజా[ ఆభుజానీళంబు] ముగ్గును. 4. అస ou సాన 



ణా ఆం (ఢ(పనన్న రాఘనవిమర్శము. 

రథువు అనుటచే. ఎటకా ఎద్దాని అనునవి వరశువును చెవ్పన వై నవి. వరుశువునందు 

ముని నది, అల చాస్పుజలక్టూవమున నున్నది, అని యగ్యయో మైనది, ఇది సరి 

గాదు, ఛారాజెలమందు ముని నది, ధారాజెల క్రీడ బాహ్పజలరూవమున నున్నది, 

యని యవర్థ్యము గావలయను. ముస్గుటం be జలభుగా నుళ్చేేశీంచుట 

యు లే బలమనుటకు గదుకములు గావా. సై గా జనకుడు వరశువునకు 

“నీణారాజెలమున్లు విడువుము ” అని ఇెప్పివంపీనాండు. వరశురాముండు జరశువును 

ఏకతర్చార్వవద్య మందును తద్ధారాజలబును ఈవద్యమందును వర్ణించి ఈ అట్టియిా 

వరశువు అట్టియాధానాజలమును ఇపుడు విడుళును, ” అని సోత్సాాగముగా నిట 
నువంతారిం sre కాన అదె దాని నావరశు వీడ న్విడ్చు *” నని దిద్దు 

కొన్న 'సరివడును. థారాజలముగక చెప్పినవర్ణ నను పంతులవారు వరశువున కన్వు 

యించుట వింతగాదు. వారుచేయ నన్వయమెల్ల నట్టిదిగానే గచాయున్నది. 

మూ. యే నాబధ్యత నర్మ దామ్యు సని వవాః సంఖ్యే చ అజ్కే_శ్వర 

స ద్యస్మ న్నిరమజ్జి నర్దునేభుబిటోజీరువాం మణ్జలమ్ 

తత్త ) కీ) నయగనామ్బు “శూరమిషతః ఫేం ని” యక్కేశళయకి 

త త్రాద్భ క్సరశు SM మధునా ఛారాజలం ముష్బుతి. 

5. కట్టువణీ చెల. సంఖ్యె...యుద్ధము లో గట్టునని మూలము, గ్ర "న 

క స్ట్రైక్ కట్టువజి చెక్ ఆను రెంటికిని తెనుంలో నముచ్చయలోవ మగవతుచున్నదది, 

ఇందులకుసూర్తితై 7. రేగెళ్తు._-య. 8. బేవారాలికొా.--ా.. € రేచావాహి 

నిం గట్టంగష్టు ననిలో *. అన్న సరివడును, మూలార్థ్యము.---వీ యర్జున భుజ 

శాఖిమండలము  నర్మ్మ'దాజిలనుందు వంతెనను యుద్ధములో రావణునిని, గై 

సూ ఆయడర్డున భుజొశాఖిమండలము ఏధారాజిలమందు [జలమువంటి మే వాదరయయం 

దు] మునిలపోయెయ ఏధారాజలనుయొక్క_ శేగలు కత్త్ర నీ) కాన్న క్రవాహమి 

షే క్రీడించుచున్నవో, అట్టి యాభధారాజలమును ఇదె యానావరశువు ఇవ్వుడు 

విడుదుచున్నది....-ఆ (గుడ్డికీమెల్ల. 

"రేవన్వం అనంగ క్టైంగ క్టైను దశగీవుక రణ్యాగంబునకా 

'జేవారాతి "నెదద్ది యర్జునభుజానీకం ఇట నునె రా 

, జ్లేవద్బస్టల వూర కై తవమునకా దిపించు నెద్దాని క్రీ 

డావారం బదె దాని నావరశు వీడ స్వీడు భారాంబువుకా, 



చతుర్థాంకము, భ౭ = పుట, ణా 

ళో౭-న వుట, 

మూలవిరుద్ధము, వంతులవారికి మూణమర్థ ముగా లేదు. 

ఉ॥ కొండలకొమ్బ్యు లంజిదిమిగొవ్చతనంబు నుగాం ఇమించు నా? 

[11] ఖండలువాల.నీ గెనయంగంగడునరడ్డు న చాహుశాఖలం 

1115 జెండివ లేతరాబ పురింజీరయఐాకి లిమైనదిద్దినా 

చండవరశ్వభంబున కుస్దాఘయెరావణ కంఠఖండనకొ, 

మూ, 0మః ళ్ళ 'త్యార్జునభూరుహోద్భుతభు జూశాఖా నవా సఖ్భిచాం 
క 

శే 9 రికూటపాటనవటో! శొబ్లీ ర్యతోలజ్జలే ఠి భి జె 

"కా స్లొనూ దశ కజ్ఞకణ్ఞకద€ కా క్హావళిల్ఞు నే, 

-కా_ర్తవీర్యార్టునుండను వృతేముయొక్క_ యద్భుత భుబములనియెజో చేయి 

కొమ్మలను 'దించినదయ్యు ను, ఏనాకుఠారము కొండల కొచ్ములను అగల్బుటయం 

దు సమర్థమైన వజాయుభమువలన తన వరువుబేత తాను లస్జవడువున్నటో [నే 

“నైంతయేని కొయ్యలు నటికి లినేగాని కొండలనజుకచై అంగద యని తనయందు 

న్యూనతను భావించుకొని తనలో తొనే అవదూనవడుదున్నదో] అట్టియీో నాకు లొ 

రబమునకు యమభథర్ష్మ్మ రాజొనింటి ద్వారమున వది మెడలవాని "మెదయర6టిబోటెలను 

కోయయటయం దొకకీ_రియా !..-అని యర్శము, 

1. వద్యములో వరశును వజొయభమునకు నీక్టకలిగించిసట్ల్టు న్నది, అది 

'నమర్శి తము కాదు. వ్మజొము శచీయనేరనివని యిదియీమి బేనినది ఏ మూలముటో 

వ్యజాయథమునకు వరశువే అవమానవడిగట్లున్నది. కొండలుకొట్టుదానికన్న ౯” 

యమ్యాలుగొట్టునది యల్పసారమేగదా? వంఠతులవారు ఈబమార్పున కసుసనుణము గా శి, 

రావణకంఠఖండన యన్నారు. దశకంఠ యాన లేద్భు 3, కంఠకటఖీ “రాంధావళీ యను 

నర మును రానీంచలేదు. వేయిశాఖలు కొట్టిలజ్జించుచున్న యోట్టిది ఐటి యారో ధలు 

కొట్టంగడంగునా P-_.అని చమత్కారము, స్రైరాంశదు కొందకొమ్ములు కొట్టక లం 

గాదా యని చింతిట్టచున్న దానికి ఆరయిబోడెలు కొట్టుటణే సుకగగుయాంకోని, త్వ. 

ఇాఖలకొ_ మూలములో శొఖూనవా గ్రము జెవ్పంబడినది. క్ర. ఆర్జున ముం, అభ్జు 
లు Cn 

నోభూరువా, గ్ర. చెండి ఐనది యని 'నమానాశయతయు సూర్యా లికోకయు ౧ 
ఓ 

శీ స్ నె “స్త్ ప్రాం భి a ve f ల “Gog PP | ఇట్టుటచ అర్జునునికి |_పేతరాజశుర్నీ జవేశమునభ. వాకిలి యని సిటు సర్గ బుగ్గ చే 

స. స్మ శీ య ధే Weal య ల / శ శ్ hy ir wv 

గాని ఎంతటివాసిశని అమమ'న కన [ఏ వేగిక్ల యాని స మ అన్య జుర్గ భాగ! Ri, Wa ఇ 
ల [bs 



౧౬౦ ఆంధ్ర ప్రసన్న రాభువవిమర్శముః 

సౌమా న్యముందు రొనముగాని విశేహమందు లేదు, 7. మూలములో సామాన్య ముక్త 

మేగాని విశేషముగాదు. 8. లజ్జలేయను సమావకమును నిగ్షెసయలంి నని అసమా 
వకముగా మార్చుట రనము చెటుచుట, 9. చేరయగకాదీనికి కర్త ఏది ఏ ఏవందిం 
మీందనెక్కి-యున్నది ? 10. ఇద్ది_దీనికి ఏీ'శేమ్య'మేది p ఇద్ది నాచండవరశ్వభంబునకు 
అనలా ఈనాచండవరశ్వధంబు నకు అని రవాస్యాద్ధ మా? భిన్నవిభ_క్రితాదోవ ము... 

వమస్టవి శేషణములకు (పథమయ్గుట గలదు అని వాదమా? 'సర్వనొామముల కట్టి (వథమ 
వరమా'సహ్యాముగా నుండును, 1]. ముజీయమ ఈ భిన్న విభ క్షీకతచేత వరశ్వ్వభము 
వాకిలిగాదని యర్ధ మందిస్ధము గా లభ్గించుమున్నది. వరశ్వథ మే వాకిలిగావలయు 
నేని ఐనదియని 'సమావకము గానే వ్య_స్తముగానే ఉఆండవలయుననేన్సి, * వాకిలిమైనది 

ఈఊనావరశ్వధము, అట్టి దీనికి స్లాఘయె” అని ముందుగా వరశ్వధయు ను ఇప్పి తర్వాత ప 
ర్వసాముమును. చెప్సవలయును (ఐనది ? వ్య స్తముగా నుండనక్క_ట లే దేని వాకి నిజై 
న్ యిట్టి నాచండవరశ్వోభంబునకు, , , అన్నంజాలును. ఈవద్యము నే కొంచెను బోగ 
వేయువము, 

“కొండల కొమ్మ గల్బు శతకోటికి నెయ్యది అజ్జం గూరుందాం 
జెండియు నర్జున[ దుమ విచ్శితభుజాలలికాసవ్యాసముకా 
జండకులార మంఠకుని గధ్భకచ్వార బు జేమిక్షీ ర్తితె. 
ఖండన నేయు6 బం క్షి నళ కంఠనళీకదళీ వరోవాముఠ్. 

లక్షణజ్ఞానము. 

[2] తే! దథీ బాంభోగి మధ్యమ స్థానము నను;గొంకణము నైన, దవాదానిగొఆలం జోగి 117 లంక కాలంకబు నుమిగులంగం జేయ! నోన్మ దంబకభూతాగ్నియడరుంగాక, 

oR చేని... ఈ వదమువలన వరశు- రాముడు ఇప్పటి కింక కొంకణమును నము 
ద్రమునుండి సాధింవనేట్టును, ఇంకమీంద పోయి సాధించునట్లును అర్థమగుచున్నది, 
ఇంతకు వూర్వమే సాధించియన్నట్లు ఈయంకముంచే భూరి ప్రమాణ మున్నది, మణీ 
యు ఇప్పటి కింక సాధింపకయే యున్నచో కొంకణబును పే "రె స్లేర్పడును 9 వరశు "రా 
ముండు మిథిల కిశుడు కొంకణమునుండియే వచ్చినాండు. "కాన -ఈవద్యము నీరిగాదు. 

లి are 

' మద్చాణ జన్మా దవాసో లజ్కాళ జాయ జాయళతొక్షు, | 
దత్నీణ'సము దము నడుమ కొంకణమని యెనిమిదవద్వీవము ను (కృత్వా, కల్చిం * చినై న నాచా కాన్న (యిశ్పశ్వు లం-కాద్వ్వీవ నాననమునకుం గడంగురాల్వ.. అని 



చతు “es లోడి పటు. Of. 

జన న్ ల ఒన్న 
(వత్యంమాంతనుు క గ్తస 

ప 

ఆమని భావము, దీనికి శబ్దను hes వి కృతే దానా, కృ కృ ee క! శత సబ గి 
యు 

నకారా_న్లి పుల్లిజః (వశ మైకవచన్నా_స్ష పి దీనికి వన్సాముము కృత్వ. ౫౪ అన్వేఖో స్ 
ed 

కశ శ్య స్తే 5) వై__౨_ 2జి భక్టనీ 'నివ్భ_త్తే తమ్. అఫ్యేళో సీ ఛారుళ గో ఒన్ ఫలానా 

ఫో మనికొ వనిహ్ కషనిక్ a ఇం 3 (వతి స్యా బ్భశ్య నే, అపి చోబ్బని సొ క్ల పాగ MC అ 
గ్గ 

న 
సి f= 

ఇనారార్ధ స ళ్ క గం వయోాగానుసనరక శర్భ న్, కని “జాన్చిక్త 

న్ 

మవన్న్య్యతు. == 
త. 

చ॥ ఎదివిధివో లె వ్యకవివహింపర్మదిలలిక EE వసజ్జనాళికి 

[22] వువమజు( జొటతయసాటనిది మానెసబూ్త యి కా లి కంల రహా 

1139  ంవదిగిన భర్త్యమీవశర ఖాత జుబేతను భగ్న ముర నే 

తాంజ్యాయనుండు. [భం గాతుకములతోంజానలో] ఇతం జేమివెవష్టాసూా P 
ra 

జొోమ,నిషలరాళక్సు స న స్త భారను నునింగనురాఘవవంగబుం౦సహో, 

ఇందలి వ పనులు. వసదువాక్యము మునకిన [ఎది.. కూలి] 

csc వానజ్జైనాశికి ఏది విఫివలె పహకింవంగా (ఏంవభన సు స్సు (గలకముసు ప 

చీంకయానలంగా]. ల్లి. ఈ ధనుస్సు వంగయగానే (గెలాికనివా నులక. మదము సు, 

వ. నూతంయహాణనిదై నయేది వ క్రింవంగా విలగరిళబనచునప భుపదులు6గా, శ్రీ ory 

జానోమునకుః జాడౌరానిడై న యేది వృకింవరగా. “పూ ప్ల) వుఏదుటు మూ సెసుాం, 

ధ్ర. ఏది వక్రింపంగా (అలగకబినము నకు మనభుటుంగాం జాశారానినై న “వూ! య ఏయు 

మానస. ఇంక నిష్టంపన్వుయములు చె్కు.లు అభ, ఇందు కను విధిజను 

ఫసువును విన్ రోధుఅగుక వి “సుక క్రోయి మూ సినని య్్థ్గి భుగును. గే శాక స్యఫంగి చేను 

శ్ సన్నికల్లు "గాది నదుకదుల'చేశను వ్ బె చ్చెతింయస్థ ము. కొన్నియయన్య్యయము అలలో పుట 

ఇమయిలనార్ని రేం యిది వక్రంవలగాం బుర్మశయి మాసిన ఆసీ యాస ముక లుగు స, 
7 

ఇది హు. న్వయాధి బపు ద్ ప."పూర్వకము గా సు స్పరించునర్థ ము, భు సస 

“వందేహాముల విద్యార్థులను అతభృులపాలుేలసుకియా యయ న్లమరేవనయు?ి లను 

గ] సాచి. వ స. గ సఖా పులో వాక్యర సన నననేర్చుకొ నువారికి దిస్టపట్టువాలు "నందున 

ఇక్కింకలు తొమరశంపడ అనసుచుస్ప్యృతి. శమాలముం గసికసి కష నేర్చి కాని వచన సై 

ses గహింకారా ధా యనుదురాగి కయ స్పునిండిన గారెలు యుగం? 

సు 
న్స జం జు మూకు స్మరించుకొ ముండు, ఊవర్యములో | నింకొక చముత్కొ..ర ము 

a 

ETN నే నే శ్ ae మట లల ళ్ 4m 

క గ్భృతీంయో 'పాాదూాంతమున వాక్ 'వ్రయును ముగింప Vhs, Sie 
ఖి 



౧౬౨ ఆంధ ప్రసన్న తాఘవవిమర్శము. 

నేని ముగింవ లేదు, [భగన్నముయ్యె నేని] ఏనిశబ్బముయొక్క_ 'శూర్వామరము ఈ టి 

-ఈపాదము తుదిని, ఉత్త రాక్షుర్భము ఎని చతుర్థ పాదము తొలిని ఉన్నవి. ఏనిశబ్ద 

మును విన్న నేగాని తాండ్యాయనుండు “ఇతయ జేమిచెవ్నుసా” అని వలుకం 

(బన _క్తిలేదు, అట్టిచో -ఈ 'తెలులసకవి పదమధ్యమం'దే వద మిది యని శేలియక 

బముం'దే తాంజ్యాయనునిణే అవున _క్షము భాషింపించినాండు. మణీయ రంగఖూ 

మియందు జొనుదన్న్యసటుండు “నే యని ముక్కు... తెజచుకొని, నేకారమును తాం 

జ్యాయనభాషితము బుగియవజకును ముక్కు-తో -ఈడ్సుచునే యుండవలయును. 

ముక్యు-తో నేల యని కినియవలద్చు గకార బునునానీకముగదా $ అట్టువేయని 

చో ఏనియను కెండక్షరములకును ఏకవదత్వము అభ్గికేత బని తెలియదు. "నే యని 

కొంత నేవు ముక్కు..స్వరము నీడ్చుచుండనిచో అనంగా అవిలంబితముగాం బై వద్య 

భాగములో ని గలిపిశెప్పినచో తాంజ్యాయననటుని భాషితమున కవాకాళశము కలుగదు, 

వీని కవశ్లాశము ఇచ్చుట నేయని నిలిపి వీనిమాట మైనపీమ్ముట్సు ని అని యెత్తికొనిను 

ఏనివదముకథ దొంగ ఇంట దూబుచున్నవ్వుడు గృవాళ్థుని వశ్చక “చో యనియు, . 

పిమ్మట చౌర్యము ముగించి వెడలిపోవుతణీని (ఈక అనియ ని'వేదించి విజయంచేనిన 

కథగా నుండును, ఏమి యాచేయంగలవిన్న వముల కవనము ! తృతీయపాదమున వద 

మును ముగింభుకోరాదా 9 “ భింగమొందినకా | విదితకళారభథారను మునింగను. 

“ాఘవవంగమివ్వ డే” అనరాదా? పాదమధ్యములే నే నిలువందెిగువయ న్న చో జాను 

దన్న నటభాపితమును ౯ భగ్న ముయ్యె'నే | ని*...అని నిలిపి. ,పీమ్మట “దలంపుో 

అని యందుకోరాదా ? ఈ యరణ్యమునకు మూలమయిన' యు ద్యానవనము;.- 

బొను,._దుర్గర్లాన్సుర నీద్ధకిన్గురనరై _స్త్యక్తక్రణుం వృక్షతాం 

డ్రా ప్లే య విధాత రీవ తరసా తెస్రోపి దాః రః 

తద్భగ్నం యది రాఘవేణ శిశునా చట్టీవలేః కార్హ్భుకక్ 

తాగ్ధ్యా.[గభంకొతుకం, 'స్పగతమ్] కి చుధునా వక్యులి | 

జాను.త న్ల్మగ్నం కుల మేవ తర్యయ మనా జెళ్ళ) ఛారామ్మనీ, 

దీనికి లోక సామాన్యమైన తెలుగ; 

జొ, గురనీద్ధకిన్న రనరులక అజియ్యబములయిగ మూడు భురములును 

ఏది విథివోతె వృక్షము "కాంగా ఒక్కుూమ్మడి [(త్య_క్ష కుకా] వాఠాశత్తు-గా [తరసా] 

దగ్ధము శై పోయినవో, ఆచండీశాకార్ష్ముకము రాఘనుసిచే కిశువుచే భగ్నమాంయనేన్సి, 

తాంజ్యా. [భయీకొకతుకములతో 'స్వగలము] ఇవ్వ జేదునునూ ఏ 



చతుశ్థాంకము, 5౭ - పుట. 0౧౬3 

జొమ,.-- దానివలన నెజుంగుము రఘువుయొక్క కులమే ముదీంకుశ కా 

రాజలమందు నుగ్నమాయెనని, 

ఇటు శ్లోకములో 'వూర్వార్థమున పద్యమందలి సందేహారణ్యాని లేదు. ఉత్త 

"రా ర్థమున పాదసంధిలో 'సగముఫదముటు 'స్రగమువదమిటును లేదు. ఏని నాచకమైన 

యది శబ్దము తృతీయ పాదమందే యన్నది. పంతులవారు శృతీయయపాదబుందలి యాది 

కిని, చకుర్ణపాదనుందలి తక్తునపన్సు రెంటికిని ఒకటియే "మొ_త్రముగా ఏని యని తెసీంగిం 

శు యది “తచ్శబ్దములకు ఏనివదమును చాయభాగనములు సౌంఖ్య'సమ్మ తనుగా వంచి 

త్చ తీయ పాదనుందలి యదికి తృతీయపాదాంఠతమున ఏ యనియు, చకుద్ధ పాదాదితత్తు 

నకు చతుర్ధ పౌదాదిని ని యనియు కొంతవజుకు స్టానముంగూడ కప్పింపర్ వయోాగిం 

చినారు. 3 మూలములో. జయదేవుండు [(భగ్నమ్ బుగ్నమ్,] అది భగ్న మైననిది 

ముగ్నబుగును అని శబ్ద శవణమా త్రము ణేం గలిగించిన (వతియోగిభావాన స్పూర్తిని ౪ ఇందు 

౯ యునింగెను అని తేలంబలికి ముంచివేయుటయు, ద్రి.  'సురనిస్థకిన్నరన రై షి అని, 

వారివారి వభావాతి శయములు 'న ప ప్ర త్యారూథము re రి. అందువలనన 

Seg “శీనియ దుర్ధర్హములనై "పురముల(వభావాపిశంయయము తోంయనట్లు-గా 

ను చేనీన వరోాగమును, (తిలగకవఫజ్జనాళికికా ఆని కున్సు జచేయయటయు, 10. దు 

సూ (పనిదనియు, కావున 11. మహావటువనియ "న్ఫురించునట్లు గా చబ్టీవతేకాకా 

రుకన్ము ని (పరెోాగించినవదము లకు ఉఊగతావటుతలం బొడయడంచి విభాతి 

"వెండెకట్లును లింగకాంయలును న్ఫురించునట్లు"గా 12. కివథర్మబునుటయు, శ్రి. “రా 

భువేణ కకునా”” శిశువు ఇంతవని చేనీనాండని ఇెప్పినచో తెనులససామా జికులు భం 

వడుదు రని ఆమాటను మానివేయటయు, కార్య కారణ'సంబంథము గ్ఫుటోజన్టీ తము 

గునట్లుగా, రాఘవుండట్లు చేనీనందులకు రఘుకులమును నాశముచేనెదనని ఉభియ 

(తరఘు'న్రంబడ్గము గా వెప్పినరాం'పును 14. దశరథాత్మజుం డిట్టు చేనీనందునై రా 

ఘువవంశమును నాశము చే నెదనని, (దశరథుడు రః ఘువంశ్యుం డనియెజుంగని వారికి 

నిశ్చాంయయము "గాను ఎజఆింగినవారికి తత్స ర్యాలోేచనావధథికము గాను ౧ దశానసోవా 

రత్ఫీతౌం బన్ధనం తు మయోదభేక” అనుసామెళను "స్ఫూూల్లికి తెచ్చుటనై] నిరూ 

లించుటయ్సు, గ్ర. ౯ మచ్చ స్త్ర” అస్తృచ్చ్భబ్దము'చే మూలకారుండు శ ్రయు వి 

_కయైనజామదస్న ని దని తెలువంగ్కా నాదని జొమదగ్ను నయకు వల్కు-ట అవాంశా 

రము విరుద్ధము, అవస క్షము ననియు తన దన్నచో రాముడు భాయవథి జ్వ"రా 

(కొంతుం డగుగనియ పిమ్మటవిభూతి మంతించి ఇట్టవలనీవచ్చు ననియ్సు ౫ ఇట్టిది సం 

భొవింవకుందుటడో జొముదగ్ను ్యనిచే నా యనిపింవక మాన్సుటయు,._. ఇంక, 165° క్ష 

(కోమున్స్ 17: తరసా 18. అప్సి 19. ఏవ శ్లి౦0. మనాకొ 21. అమ్భునీ--- ఫ్నిం 



nei ఆం(భ (ప్రసన్న రాఘనవిమర్శ ము, 

బెమునకు యెబుంగు వెట్టి, జయ 'చేవకవిని చచ్చు డు6 తసెపిలూ 
షు! 

gan Sag wares Se వివమ్ముదొగిం-ి సంజననను 

ఇండదింతేకు ద్ధిరి. “అకక” యని రరర లల ఇ వ్యు ముట్టుకానులుఖుగాదో, 

శ న్ fo నాను బం ళ్ళ స 7 usw, €3 
సస్యాతభావ. వీథిలోనసి జె క్ర గాదు. భందోనా న్యాకర? తానునర జారిన యమా తము 

= వ కుట 

బన్నీ బుంటు వరశురాముం గొని స్వగపము + ఫం వి పుకు. 

చు విలునారిన్మో యియిద్దిమాం బిసి? దొ ప్రీం' దాల్బు సీహోను 

pias ope ఈ న గ చవజొపబిది తః య డాం 8) విలనీల్లున్తు, లుకుట్టున బ్ఞరముంన వినా Ee థొరంబు"సనా 

1 Li జ్జ స్టలమాన ర్రలియ గుం దును గిన క్ష రకాంతంటు ల 

మ్లులమింగూ డౌనుజాడ ట్టులాక డు న్నేయ బ మెం దేస్యు౯ా 

గి "భూ. నూర్వీం థను స్తను రియం చ బిభర్తి నూస్ట్రాం 

బాణా? కుశా న్న నిలసన్తి కరే శిత 

జారోజ లః "దేవ కములు శ భార్ జై వల వరశు "దము కమ ష్టాలు న 

ల ద్వీరశా న్లరసయో: కి కుంకం వీవ్నార్ల[ 

ధనువు నారిన్సి ఈచేజాము నూంజిన్సీ భరించి దామున్న్యి; వేల వాడికొనలుగ+t 

“బాణములు కళలు నున్న వీ ఈగొ డోలి థారోజ్లు స్ట్వ్రైలన్సు అ క్ట ంబ౭కుండికయ్యు “స్త 

పీకనాంతర సములు రూ+ద్చు దాల్చి ననా 9._అని లల్ల, 

1. వీదశాంతను లెట్టుహాడినో వని యర్థము 7 గాదు. ల్లి. వివ్నర్ల మునరగాబోంధు 

వాలికి bn తెలియలేదు. ఈంణంకములో నే sae నొలవదై న గను ర్త 
ప 

కో 
క్కూ-ంవసంబపీ * వద్యము యొక్క మూలముటో “మారె స్త ప్క దుస రసై ర్వ రచన 

శ్ Se తె అ అనువాక్యబము నం నగలభాంగ నే, “మూ మూ! కీం విరమితి (9 

నువడమునం జిప్పినయస్థమునే యిటజింత దేబముహాకోవి. వివ రశ బ్ఞము'దీత "భప్పీ సల 
డు, వంతులవారు బూ ర్షణ బ్దమర్థ మై యక ౪ రస్మతయి నిర్లీ 1వ మయ్య del ఆనీ! 

అని సణీకి చారెడు ఎచ్చు కక్కువగా 'తెనిలంచినాలు, ఇటు విన స్ టైము కొందముం 

బని. పీరశాంతరసముల వివ రమా యితండు ! అనశ్రంగా పీరఫాంచరసములు ఈస్టు 

"చాలి యితంతై గజ్యా,? ఆగ్రయర్ధ నా? అందువేళ ఇట పీరశాంతర 'నమయుట? సదు గద రో 

బాబి తనియం రగవడుచున్న. దనునని పొటోకు (ప్రధానముగా నివాఖీ రొజు 

గానీ, వీరవరోధిళాంల్సి శాంతివిరోగి వీరము, టన వానివరస్సృర వై రుస్థ్యుము Et నో 

౬ 

భుంగా ఏివడీతేము గాద దని యెజుంగునది, డ్రై. మూలము బా నొ జ్టటికిని కుండికిని “కేం 



చతుస్ధాంకము, రతా - పుట, it 

టికిని ఛారోజ్ల జప వుని యొకటియే విశేషణము వ హావరబే | సాక 

నగమానోము గొని, జలభారచే వెలుంగుమున్నది కుండి ంచనిన్లేవ. "తనియం సులలి 

స్స 3 ఊళ్ల స్ట్ పలు ఈళ్చునరు క్తి యేల ?ై రెండువిశేవుణముల శ ము శ్రమే ఓక్కొక్క 

హ్యుమః ంనకుం "జెల్లునేని "పునరు క్రివోష.ను దుర్నివారము.. ఒక 3 సొళ్ళటికి ఒకటి 

ననీ దాయవిభాగమా ఏ ఆషకత్షమున యఖ కచుమా ? అ శ ఎ 

ర 

ర్ స 

కంండోక్రో 

చేయుట అధరము వావర జలము 'రెండుంగల ఛారను జఇయచేభండు గొల 

కుండికే 'రెంటికిని ఆ_న్తీ పట్టిపోలగా చాయనిభానదు వేయ నధికరణకులుా వచ్చునో 

వార్పు వావరను నొడ్దటి కిచ్చి, కుండికి నూడ్జా ప్టలమని ఇనాక్ ఎకమి దాని ie 

చుయినోజలముసను మాయము నేం నాయముగాదు. విద్యోత భా "రాంబు నూ పలము 

న్న్న కొన్న దోసములు తొలంగుసు. “ములుకు ప్రర్భలుసుం సరంబునం6 గదభుం పొలం 

దు 'ారాంబునూబ్జి వలనా” అని మార్చిన సీదోషయులు శొలంగును. ఉఊకవనము నష 

ఊపాటిసైస్ట్రవమే యెకఘ్క_వ, ఈవచ్యారణ్యానిలో, 4 సచొ పీ ఒక భ్లుపయులు 

గు-యా క్ర ఇచ్చు లేకు నిచ్చ-- ఒకగుంటనక్కు--౦0, త్రీ. జూడనిట్టులంకంయయ 

న్నే య బమెంచేనియుక---ఒకదా-సరిపాము య. సౌ. 7 రి. "నునగ్గులు రెండు 

కొండ పేళ్టులు. ఇవి షెదాసప్రూధణ జీవాతుభలని మీకు నట్టి పాఠ మొనదినాదా 

d 

రాముయయు,.వి'స ,యకనీయగిలురక గిలాదు యని పె స్ప్సువ్వ, బవందుసాదాలి 

ఉ॥ బంగరుకొందయొం జెగనలవంటవలంఖిని వీని హైమమ 
ఫి 

[4] శృంగ ముకం డెయండువనీఏెల్యున ంగశ్యవమాని3 చ్చద? 
వ 2 (=. 

lol నొంగముగంగిరీశతనయాధికశ_క్రియయందూయు వేయ లే 
ET oS శ జా మింగనిక్ ంచగుబ్బ లినిమిం-దాన సురంథముంబే నెముల్కి..ట 

టఏళకసంర మహీ a ౦ నరంరికళ జం యథా యూ, కిక సపర్ణ ముహాగ రాం శీలి మిమాం స్నాన ృష్టీం య 

“గా మేకం (ప్రతిపొజ్య కశ్యపమునా న స్వాళ్య "నే GE "ట్రే 

కిలా (కొఇ్బగిరం గిరీశ తనయవ్వా విషళ కక్ష భం కిలా కొల న స్య విద్ధశరి మ 

విద్ధ్వా చొణనన్పై రుదా _త్తృవృ్భా దరేశా చ్రైలత్య్య మూలకు టే, 

ఆర్గముఒంటీపై ంటికొండనల అాయామిని ఒంట్యెప్సండికొద్లు NOR Daw 

లె చాన మి చ్చి లనియకనాబ్బండ్పు (ినలగా వీయమానల్లిపన గోవును “డింటదొమ్మ్ము 

గాత బంగారముగానున న్న్న ఇగ” గానుందునట్టు- గ్రా తడు న. అహారం 

నాడ 'ఇంజవన్వర్ష వర్వతణు ఊన్న “దొగు గానుండును అట్టు లేకపోయి సగది యోని 

దింతెల్లుచున్నాంయడు, అ గ్రొంచగిరిని basse టక్క-లింయుడోను లకు 

స్వామే అగి కమారునిధయారారటుపోటులబడి దయంతం? కోనీ GR కందుకొట్టిన Ro Kem. 
2 he 



౧౬౬ అం(ధ్మవసన్న రాఘవవివుర్శము., 

యొకవ-రా|క్రమమూ, అందును ఒకండు ఒకంయాయథధముతోం గొట్టినదానిని శెన్కు_లా 
యభథములతో గొట్టుటయ సెక్టపరాక్రమమా, యని లజ్జించుచున్నా౭డు. అట్టియయ 
దా త్రహృదయం డీవరశు రాముడు. ఇందు సారఘాత్మైనవిష యములు రెంటు, 

1. తనియమియ శ్లి. లజ్జించుటయ ; అవియే విస్మయనీయకీలకా సమర్థ కు 

లు. శ్లో కార్థ తాత్పర్యము లెటుంగక యి రెండుసారాంశములను వంతులవారు తొ 

లణించినందున వారికవిత -ఈచుకొనిపోయినది. శ్రి. అధికశ క్తి యని అధిక విశేవు 

ణము మాడంగా వీరు ఈయకె యని యర్లముచేనీకో లేదేమో యని'సందేవా మగు చు 

న్నది. శ్వ, అక్షతమ్మను నీరనపాఠమును అవలంబించినట్లున్న ది. అది తవ్వ్చుపాఠదు 

ని వై లమ్య(వస్తావము చేత నే యెటింగవచ్చు ను, 

అద్భుత మైనతవ్వులు, 

జొమ._[విలోకించి] వీండర్థముగ్థండుగదా ? ఎందువలననకొ వీనింగామిం 

యన్నాంయ. చెవ్సటయందు "రాము6ండనివలుకు చున్నాండు, 

(ఇద్క (ఎందువలనననకా ? + గామించుచున్నాండు అనుటకు అచ్భ్చుతచ్వూ 
“[క్ర] లు వడినవని తలంచి (వాయచున్నాండ్న, 1, వీండు...ఎవఐండు వీండు P 
156 9 ఎవం డెవనిం గామించుభు న్నాండు) ఎవండచ్చాఅంతటివాండు! సురుషుం 

దు వురుషుసే యేలకామింపవలయును ? _్ట్రని కామింపరాదా ? శ్రి, ఒకవేళ, నజొ 
వీనిక్కొ అనయా, ఈ నన్ను, అని పంతులవారిబ్భ దయనూ ఫి వాం జెవంతో జూచు 
దస్ను కనే కామించినాయా ? ఆఅహాహా! ఎంత యు దేకము |! వవావ్వా ఏమి స్టార 
'స్యము! -ఈవాక్యార్థ మునునూ త్రమే చెన్న వురీనగరసైధములో నాడించినంబొలును, 
కడమయీోనాటక మెల్ల నేల ఏ మూలము ;__ 

జాము. [విలోక్య] అర్థముస్ధః ఖ లయం జన! య దేనం -కామ ఇథి వక్షవ్యే 
“రాను ఇతిజల్బతి. 

దీనికర్థ ము.-.-జౌాదు, (విలోకించి] -ఈమునుష్యుండు (తాంజ్యాయనుండు 
సగముమూథుండు ద్వా ఏలన ఇతనిని కాము6 డని పేర్కొనవలనీయయండ రాముం 
డని _పేలుచున్నాండు..__ శీ. కామశోబ్బ్దములో "కా-కార మొక యర్థము, మకఠాదా 
మొకంరర్ధము, రామ యనుటచే కాకారము తప్పినాండు 3; మౌకారము చరిగానే “ఇ 
స్పీనాంయు అనంగా సగములో తప్పినాండుు “సగము సరిగానే. చెప్పీ నాయడు, డ్రా 
వున అర్థ ముస్థండు అన్ది వరశురామాభి పాయయము. ఇదియెల్లం బంతులవారు వల్లి 0౫౨ 
పీనారుగదా 9 తాంజ్యాయనుని య్యుదేకమునకన్న వంతులవారు మూలబమును -ఈ్ర ” 
తెనుగువాక్యము చే చేనీసపాడుకన్న , వారు ఏపారంఛాటుల వే నీలపు వేనీనారో ఆపూ 



చతుస్థాంకము, రోగా - పుటః ౧౬ 

రంచాటులు స్వారస్యమునలవై యున్నవి. వారికి నాగరము చదువ "తెలియనందున 

“ నీకన్న | భ్రొహ్ట లేదు నిన్ను విడిచిన నాకు గతిలేదు స అన్నసామెతగా. అెలుయగము 

(దణమే శరణ మయినది. అందులో రెండవ రములలో అచ్చుతవ్వ వడినది, క్ర, కొ 

మ ఇతి అనుటక కామయక అని ముదిళమైనది. అంతటితో వంకులవారు బుద్ది విని 

యోగించి, కామంయతే అని యండవలయునని [బమన్లీ అట్లుమార్పు కొని జోబు 

దగ్చు ్ యనికొంవమూపీ నారు. వీరును తాంజ్యాయనునంతవారే నాలుగు అశు రములభో 

"రెంజే తప్పినారు. కడమతప్వలు దీని నాశ్రయించిగవి. * అర్థ ముగ్గ కిఖల్బంయంజనక 

యయబేనం కామయతే!న_క్షవ్యేరామఇతిజల్బతి.” అనిభేదించుకొని తసలంబెట్టినారు. 

సాంఖ్యాచార్య వర్యవిత కవితాత_త్త్వవి త్ర కాండమంట రి తిలకాష్ట్రమహిషమబంధన 

ము కాదా? 

చ॥ చక్క_-ందనంబుమిక్కి-లినయాటునుశామునికన్న మిన్న యం 

[2] ఇెక్కు-వయైన ౩ బలిమియీశ్వరు శ్రీశ్వరు ౯ జేయయంగిందుగకా 

1158 మిక్కి. లికంటిమాశిశ శి మేలిమింగాంచునుమాగ్గ మన్న నీ 

చక్క-నిమూ _క్రియెట్టులుర స తయినిరి తమయ్యెనియ్యె డక. 

1. రస్మతయిక్ ఏవి యామూండురసములు ? ఇెవ్పమిచే భ్వనిపుస్టి యే 

మేని గలిగనదా? వృథాగా వర్యాలోచనన్లేశ మేల యిడవలయును ? మూలను లో 

cc మూర్టీ _స్తత్కి మసౌ రై ర్విరచితా శృజ్ఞారపీరాద్భుత్రై ౩? అని శృంగారవీ 

"రాద్భుతర'సములు కంఠో_క్షముగా చెవ్నంబడినవి. వానిని వీరు దుజుయ నేయ 

నేల? వానితో వద్యము కుదురమికన్న వేచమి "కారణము? ల్లి, “ఎట్లురాస త్రయి 

నిర్మితుంణాయెను అనుట శరిగాదు. “ రన్మతయినే నిర్మి కుండా యేమిఫ” ఆన 

వలయును, 

ఈకా- వ వుట, 

. జొమదస్న సు (విమర్శించి న్వగతంబుగ]. 

[2] ఏలా 'సద్వినయాశ్లుండుకొగిగు వునానీ"రాముగందీర'సం 1బు 

1160 (స్మరించి సక్రోథంబుగ] 

బా లేశూలిశ రా నమించుగడగావహావీండెఖండించెరగా। 

[విచారించి సకరుణంబుగ] 

చాలారత్నముసీత నాశరము నక వై భవ్యముంబాంద"రా | దు 
([ముణీయ సదర్శ్భంబుగ] ' 

ఏలాశా ంతళమనుంబరశ్వభము నాదీరే ఇకా నై రియకా, 



న. ఆం (భ్ ప్రసన్న రాఖువవి మర్మము / 

౮ p న ౮ Tra: Noho E 
ఇట నీవరశురామభాపీితములు నాబ్లును మూలము లగే నాల్టుపూర్ణ కును 

ళ్ 

గా నున్నవి. ఎక్కు_వరక్కు_-వలు లేవు, వీరకట్లు కుదరక పీరు ల్ల, వదచ్చేచనులు 
"పెట్టనారు. ఇది (వ బఇరయో్యాొ గాము 0. దు 'సవ్బా' వయవ్యావయో క్వేజకము, ఇట్లు దూర్చుండు. 

__.పాదాంతమున వాక్యము ముగయను, వంతులవారికవనము నకం దీనిపొదు. 

ఏలా యీాను వినీరుండుకా శిశువు నానీరాముై నింతశా(౯ 

గాలే భూలినారాన మింశుగడగా హో వీండు ఖండింవంయడే. 

చాలక నీను త స. ఫొవ్య దీయాబ్ధి అ(కా) 

ఏలా నెంచును రేణుకాగళహారం వీనాతతారంబిటకా, - 

క॥ ముక్కంటి టివిల్లువిటు చుట | మిక్కు_ట టమగుగర్వముగసి మెలి నెడుండునీ 

1161 యొక్క-భుజంబులువీనియ | 'సృక్కూూనంబరశువు hee ప్రియొన ర్తుకా. 

దీనిమూలములో అష సృృక్కు. అవ మధ నానమూ నై "=ము వుతో సమాన "ముర 

న ఆని "విశేషణమున్నదీ, ఆది వంతులవారికి పద్యములో sat 

నుక్క_ంటివింటివిణు చుట | నిక్కెడనీచాము వులివ్వి నే మధునిభ మై మె 

మిక్కి-లి నెక్కొా-నువీనియ ! 'సృష్క-లం బరశువున కిపుడె శృ (ఫీ యొన రుణ, 

అనికూర్నిన నాయవమయు వచ్చును, 

అ బవీతుపురాణను. 

7న] క! బదియిచుడునుదికుశా'నుర | "నువతీవిర రహా వ్రజ ంబు-నొబ్ప్బతంబేవ్వక" 

1166. దినము గాకున్నదియది | విదిళముశివధర్త మయ్యె విదితమునీ జేజా, 

యూ, యీ మోపదిస్ట్య మచ్యావీ “పుర చీ )విరహ్న వ్రతమ్ 

న భగ్నం భవతో భగ్నం జనద్షరుశారా? సనన్, 

చ్యార్థము.---ఎది (==ఏగివథక్ష్మ ము] ఇప్పటికిని వైపు రాసుర్లీ కలు విరవ పైన 
మూచరించునున్నా రని చక్కూలాల జవ్చుచున్నదో, ఆది (== శివభర్ల ము] (ఇండ 

ఆకు] ఏిదిశోను (ాభసగ్నము] కాకయండగినద్కి ఏదిశను [=లెలినీనది],, ఆశివ 
ధర్మము నీచేత ఏదితము [== భగ్నదము] అయినది, వః భ్యతా త్పర్యను విస తిన 
బావము (ధర్మ మసంగావావంబు] తిచ్చురానుడకులను సంటారించినద్కి ఇంశవజుష 

న ఇప్పుడు. సీవీ భగ్న మైనది. 

1. ఇట కివధనున్నునకు ఇంతవజికు భగ్న భుగానిది యమని వర్ల నము భుంటన్సు 
ివథనున్సు భంగము నెందో వగినదని గాన్కి భాంసగమునొెంట వలనీనదనిగానీ బేనిర ఈ 
భంంరుతు! వీరు మూలములగోని భొగ్నముంను రెంటిని డీ శరాస్రనముసేీ విశేజణ 
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ముగా (్రహించినారు 3 శ్రి. ఉపదిష్ట మ్మనుపదమును కారక్మకియంగా6 గొన్నారు, 

ఇందుల-కారణము  (వథమూంకములో రో-వ పుటభో చేనికినచ్చర్మిత చును వద్య 

మందు కొబ్బంబడియున్నది. న్లోకమునకు అన్వయ మేమనిన్య---యేన [(బనర్గురుశరా 

'సశేన] ఊవదిష్టం పుర స్తీవిరవ్యవత మద్యాపి న భగ్నం (తర్ జగడద్గురుశరా 

ననం భావతా భన్నృమ్.---దీనియర్ధ ము :-- ఏ జగద్ధరుశ-రా సనము చేత నువ'ేశించం 

బడిన (తిచ్చుర ని విరవ్శావతము ఇవ్పటికిని భగ్నముగాక యున్నదో [ఇవ్బటికిని 

ఆచరింవంబడుచున్నదో], ఆ జగద్గురు శరాసగము నీవీ భగ్న మెనది.....తాత్సర్య 

ము ,.__-ఈ తివధనున్సుచే (తికురానురులు జోకర్; అట్టిమహిమగల యిీధనుస్స్ఫును 

నీవు విణిచినాండవు.---ఇటు బేనియవ దేశమునే భంగించంగాడదో దానినే నీవు భంగిం 

చలివి 3 అని దోమోరోవణము. ఈ శరాసన మహిభుకు (త్య కు నిదర్శనము చర 

_సీ) వై భవ్య వ్రత మున్నది భూచుకొమ్మని మహిమూస్థాపనము. చాని యువ దేశము నే 

భంగింవంగూడకుండయంగా దానినే భాంగించుట దోహితిశయ ముని యాశయము. దాని 

"కవచార మొనర్చినవానికి మరణదండన తద్భార్యా వై ధవ్యమును తవ్చవు ఆని, చెద 

రింకు, ఇట్క ఉవదేశ (వత జగద్గురు వదములు ఎట్లస్యూ న్యార్గ పోవకములో ఆర 

యుండు. శరాసననే జగద్గురు వని కవిన్భాదయను. గురువుగానిచో ఉవటేశ మె 

ట్లుచేయును ?' ఇదియునుం-గాక జగ _ల్లెంతగురువో [భారమో], ఇదియు (ఈశరా'న 

నంబును] అంతగురువు (ఛారమైనద్ని, జనత్త్తంతయు నెంతయో ఇదియు నంతదు 

హిదుగలిదిి యనియు నాకూళము. మలీడయ జగద్దురువనుటచే లోకము లకెల్ల గురు 

న్కు నీకుం గురువు, గురుభంజనపాతక మొనర్చి తివి తథ్యుంత వని యఖ్శిపాంయము. 

చెవ్పకా అనురీతిగా ఊవదిష్టమునునది గమావకమే అగునేన్సి ఉవదిశ్య తే అని అడం 

తముగానే యుండును, భూతార్థ నై-కాంళము గా నుండ నేల? 4. ఉవదిస్థ్ర రి. బజన 

ద్దురువదముల 'స్వారన్యమును “చవక శివధన్ముము” అనువదములు వెజీచినవి. తీ 

నుంగుకవికి మూలార్థ్ధము విదితము-గానందున నిట్టయినది-గాని, శివధనుస్సు విదిళయై 

నందునంగాదు. ఇది ఉ_త్తవి క్తుసాహిత్యము గాదు అబవీ ర్రుసాహిత్యము గానున్నది. 

జను.---నీ వట్లు నిరవరాధుండ వనుచున్నా ను ?---నీ వెట్లు నిరవచశాధుండవు?ి 

1167 అన్నం దెలుగనును. 

' ౫ం-వ 'ుట.. 

జొచుుముగంథ దిగ్ధముఖంబగు శిలీముఖంబునునాటి నాయసలబ్లయునుం జ 9 

1168 చేయమన్నావు.--- 

గంధథమునంగా పరిమళము వాసనే పరిమళ దవ్యము. ఇట (ధ్రవ్యయే అయిన 

ను కన్తూరి, జవ్వాది అ శ్లరు, లోనగనవియెల్లి గంథములే గాని వానివలనశై త్యము 
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౧౭౦ అఆం(ధ్మపసన్న రాఘవవిమర్శము. 

గలుగదు3 చందనమువలనం గలుగును. మూలములో చందనదిగ్ధవ్యుని యున్నది... 

దాని నిట్లు ఇెణిచినారు. తెన్నంగలో చందనమునకు గందమనిసేరుగాన, తత్స్య్రకృ 

తియైన గంధశబ్ద ంబును చందనవాచకము యని [బమునీ వీరిట్లు [వయోగంచినారు, 

సాహిత్యము మిజుమిట్లు గొలువుచున్నది, 

ఆ॥ ఓరిరామకామవై రికార్ఫుకముర్య | ఘాతపొత పాఠ-కాకఠోర 

1169 థారమీకు లారమారనీతొకర | (గవాణమజయ్గునీదుగళము ౧ బైంచు. 

మూలములోని యను _పాశలాలిత్యము మూలవద్మగవాణము చే ఈ ెన్టున 

నచ్చినది, “బిర? యని యాశ్చర్య వడుట అన్యాయ్యము. 

హీరామాకామురి పుకారు కమర భూత | సంజాతపాఠక త వై వకఠోరారః 
న్స్ fi కర్ 9 Ty Ty ధి g ర సెతాకరవ్యతికర్యప్రతిబన్థ బనుః | కణ్ధం కురా విశతినిమ్బ్కు_రుణ కృ పాణ, 

ఢ చ॥ ఎటుల దెజాదుదగ్ని గువు జే వు నంజ నీనియద్ధమూని నా 

[4 నైజికయిబలి ోకడంవ నేరక కోధముతో డయజాణను 

1173 క్కణీయు నుగాలకంభరక రాం చితకాంచనగర్భమను _స్తకం 

బుజుననియాస్య వై ఖరినెంయాబూక'నై దేబలమున్మ దీయముక, 

మూ. బానీపే న హి జామదగ్న్య మపీ "కే యీ ర్ల దోకికన శ 

ద్వద్ద్వా'స్కన్టితబాబునా రణభువి స్క_గ్టేన బుక్జాజ సౌ 
నాఫ్రావీ ద్భుజుసంవదం నును కథం వాక్తానుసా-రా దితి 
(క్రఖ్లే సూద్ధత మైడీ శజ్బ_రకరన్య_స్తం వథాతుకి 258, 

ఇందుల శాత్పర్యదు....కుమూరస్ర్వ్యామి జొదుదగ్న్యునితో చాముయయద్ధను బేని 
అందు తన బాహువులను జామదగ్న్య ్యంశు కదలనీక అతని రెండుబాహునులతో జ 
ట్టుకొనంగా తాను ఓడిపోయి, నిర్వీర్యు డై తనకు తలల'నంఖ్యకు సరిగా. చేతులను 
[౧౨ చేతులను] దైడ్మూ యేల 'సృబింవం డాయె నని శంకరకరగత (బద్మాకపాలము 
ను [కోధముతో చూడ సాగౌను.___దీనికి అర్థము లెలియకు ఈ చదుత్కొాారా మెల్ల నీ'తే 
నుయన నేలలలిపి నారు. వంతులవారు వద్యమును పాడువేనీన విధమున భువావి 
సూడమున్నది. 1. నాస్రాతీత్__ఇది సృజు [సృష్టిచేయట] 'ధాకువుయొక్క_లు 
జ్ఞని ఎజుంగలేకు అచ్భుతవ్పని తలంచ్చి నా(ాఖ్నీః అని దృశథాతువుయొక్క_ లుజ్మ 
ధ్యమ వురుమైకవచనము-గా దిద్దుకొని యిట్లు తెనియించినారు, 2. వాక్తా)నుసా"రా ' 
త్ ఈాఆన్య వై ఖరికా నా_ా&ీక జూ భూచిలివిగావా.==కనెదే. 3 మము భుబినంవో 
ధమ్=ాబలమ్యు. న్న దీంధయముకా, ఇలి=అని,.. శ, ఈటుకొ ఏమి యణు నభా 
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దిక్కుకు: శిర తృేదము ఉబును. ఏలయనంగా పనూర స్వామికి అవజయ మగునట్లు గా 

లలాటలిపీ లిఖించినందువలన ;---అని. యూహింపగలనీ యున్నది. వంఠులవారు 

"బ్బటి:బి, ఎ. 'సంస్కృృతవి వ్యార్థులతో నేని గలినీ యీ్యగంథమును వఠించియంటిన 

నిట్టిపొరయగాట్లు తప్పియండును, ఇట్లు మార్చిన మూలార్భము వచ్చును. 

ఎణుయగవె జొముదగ్చు క నని "నవ్వండు దోర్యుగి నాత్మ బాబులు 

క్క బిగంబట్ట పడ్వదనుం డై శకరస్థము ఛాతమ 'స్తముకొ 

. చుటచుజం జూ మూర్థములచొవ్వన లెక్కు-గ బాదు 'సంవదకా 

బజవమి యేమి నా కనుచుం బాయక రోషకషాయితొయు. డై. 

"రాము: కం నో శాచుందుము |! 

శా॥ నీతోంచోటనువమూాటయంటయు నుజ 'న్నేమాకువి పో త్తమూ 

[6] ఖ్యాతుబీ, రలు సద్చలా (స్యలరు మేనూచుందుదముద్యుమ్ను లే, 

సే 179 లకు. సత్య మేయిది. 

సీతం బేకగుణంబు మాకువిలు'పూన్కి.౯ ఆండ్ల కకామీకనకా 

ఖ్యాతంట్యౌ నవమాగుణంబుబలమైయజ్ఞోవవీళంబిలకా, 

రామ. భో బ్రవ్ము క భవతౌ సమం నఘటతే 'నం|గానువార్తాపినకి 

స ర్వేహీనబలా వయం బలవతాం యూయం నలో మూర్ధని, 

అమ్మ. లా .జాదకన్న § ఏవ ముఠల్,. 

యస్తా దేకగుణం శరాసన మిదం 'దువ్య_క్త ముర్వీభుబా 

మస్మా కం భవతాం. వున ర్నవగుణం యజ్ఞోవవీళం బలమ్, 

మూలే. త్తరభాగము మాకు రాజులకు వీకగుణమైనవిల్లు బలము, మీకు నవి 

౫సణమైన' యజ్ఞోవ వీతము బలమ్యు...అని, భూబల మేకగుణము మీబలబు నవగుణము 

ఆనా, oes మీబలము తొమ్మిదిమడుంగుల్సు అని వరశు-రాబుని బలాగికోత 

నొంగీకరించిన ట్లభినయంబును, మావింటికి ఒకదారమే మీయజ్ఞోవవీళము గకు తొమ్మిది 

డారములు అని యస్థాంతరదు చేత “ఫీళనంబును నిబద్ధములు. ఉర్వీభుజులకు మాకు 
"బావ్మూణులకు . మీకు అన్ది వివ్రకు త్రియజాతి 'సామాన్యాన్వయి గా వల్కి_నోనాట, 

అళ్చాంతరమందు . నూతన మైెనగుణబు ' [దారము] గలది యని నవసణ నోబ్బదు 

కకు చెద్వుకొండ్సి జీర్ణ తొదికారణబుల'జే తబుచుగా నూతనయజ్లోవదీళముం చొల్లు 

౩౫ చా. ఇందువలన ఏకగుణనవగుణశబ్ద బు లు బహు(వీహిసనూ'సములు, అందొక 



౧౭౨ ఆంధ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శ మూ " 

దానిని ఏీకగణబును గ్రుడ్డి వానిచేతి రాతి సామెతగా జ బంతూలె ఇ్యూ 

(ప్రయోగించినందున వారి కర్ణయైనను గాకపోయినను వెళ్ళళ 
ఆక్జముశేనీకోవచ్చును. 1, Saas వారు యథా విధిగ చే 
"ఛారయము గా గ్రంటాంచిన ట్లగవడుచున్న ది, కర్త ఛారయ ము 

ల్లింగముగా నుండవలదా? ఏమిసైజాత్యమిది) అ తొబ్బ్ము దిు త 
ద్వి, త్ర చళ్మురు, పంచము పట్టు, స_ష్షము అక్ట్వము, నవు 
సంఖాావాచకములను తత్సమీకరింవ మహాసంకల్పబు"చే నీనా ళా ; 

కేంయయరాదు | 

2. 'సద్బలాథ్యు లరు_ ఈగ కేల? గిన్నెలకు. 8. చొనుంటుళ 

కన్న ఒకవ్యాథి లేకన్నట్లుగదా?ి 4. "వూన్మి-- పాదము నుబె ఉతికి 

ర్. వంతులవారు నొలవ పాదమందలిబలగోబ్ద్బ ము ను కురా లివ్ కవ; 

మునకీవిభేయము-గా (గ్రహించిన ట్లగవడదు, 6, 'సువ్య_క్త కచుని ఇ 
మందు శరాసనముగకు విధేయమునుగా గహాంబనట్లు తో లశ 

_మన్నట్లు అనవడుభున్నది:ః నువ్య_క్షమనునది |కియావి "శే ఇం బు 

యర్థము, బూని లేకున్న బలిమిగానై న విల్లును బలముతో జ! 

౫౧-వ కుట, 

జాదు...-ఆవా ! ఈరాచకొమరునికూటనేర్పు ! =. 
-ఈరాచకొదురుని --మూ, మ మ_త్తోయవటోఃి వ జంతు లఇవార్రి 

[1] "తెలియలేదు. 'సంస్క్య్భ్భత నాటకావరిజ్ఞానము "తెల్ల యు 

1180 తిరసా్యా-రముం చెలువును. నిదయందు. (బ్రదరూ న్న 0; 

మూలములో |వయయ_క్షము, (రాశకు సజ్జిని” అనిన నా'ససాస్వర న, స్య ఆము 
మహావీరచరి తలో జనకుండు వరశురామునిసటేంచి. ౯౯ కో ర 
వటు ర్విషహ్యాశ్ 7 అని వటుశబ్ద వయోగము చీనీ Bs 

(46 దురాత్తకా త _9 )యావసద్క మా మేవం వటు రి త్వణశీ 
తిట్టిన ఘట్టమంగనుందు. (వయో గాంతరములు చెక్కు.లుగలు ను 

| అడ హన సభాగ్యము. 

మ తొడరన్యంగర భుందు బేనిదియయాా దుర్వార "హా ౮ 
[12] గడునీ రేణుక మయ్యెవ_త్త )కిశు రక్తన్య్యా_ప్టి వాక్ (ఇనా 

1192 క్క_డందచ్చాల పలన్వరించూనుదునః కన్యాశి అలా 
జ్ఞ లదాముంబుల దౌవరాగనున నాసష్టిభ్హ ంబు r= 



చతుస్ధాంకము, ౫౧ = పుట, ౧౭౩ 

మూ... యత (మలి సంగరాజ్ఞీ అభువం దుర్వార ఛారాఖ్బుల 

పరయ సమ టా. 
-తొద్భ-గ్బాలవర సషంయంవర, వర ్వర్లోక కన్యాకర 

(క్రీడా-కుష్కు-ర చామ రేణుఖి రభూ ద్య రేవ రేణూల్క-టా, 

ఏకలారము రణాంగణమందు చరించుదుండంగా, దుర్వార మైనవా దరయొక్క- 

అందుచేత నజుకంబడిన క త్రి) యశెశువుల కంఠముల ర_క్షములచేత భూమి నీచీణుక 

మైనదోు (మణీయ్సు అట్టి బాలవరులను తామే వరించుటయందు ఆ-సక్షలెన 'స్వర్లోక 

కస్యలయొక్క- కరములందలి డ్రీణావద్మ మాల్యములయొక్క-. "రేణువులచేత ఆకాశమే 

"రేణుభూయిస్టు మాయె'న్య, (అట్టిక కారము లక్ష్మణుని 'చాలుండని శమింవదు అని "సూ 

ర్వమున కన్వంయయమ్యు. 

పద్యములో నాలుస్యపాసములునుం చాదివూరణము లే. 1. తొడరకా త్లి. క 

డుక్కా శ్రి. అక్క-డక్సా శ. ఉజ్జ్వల. ఈ, చేనిదియయోా == బేని. 6ర్రీ.*దా*ముంబు లదే 

'దాదురబుల, 

7. తొడరకా...ఇది _కామతికి తెనుంగని వాదింతురు. ఆవక్షముగ దీని కర్త 

మీదిగి*'మూలములో నేది. యనిన, యత్ర కర్త. యన్మీక్ (కాదుతియనైి యర్థము, 

ఏప-ఠారము చరించుచుండ నని భావము. వంకులవా,రీయన్వయ 'మెజుంగక వాట్టూకమ్ 

తరిమా-గా _కాదుతికి తొడరనని ముదటవేనీ, 8. య్మ్యతకు అక్క-డనని తుదను (పూర్వ 

వాక్యముతుదను] చేసినారు. యలఠక ఏక శారమనియర్థ మే గాని, ఎక్కడ నని గాదు. 

9. దేనిది యయా... అవధార తార్థ కచుయిన [అ] కారమేల అక్క_డ ననంగా శ్వర్ష 

ముందు అని వాదింతురు -గాయబోలు, ఆవత్షమున న్మపస్నక్తము. సంగరమందనివాదించు 

చో యత కిది తెన్గుగాదు., హసభూరణవ్యాతమే 10. 'సగంగరమందని నియమించు 

టచే వారిశవముల' నని యేర్పడును. 11. స్వర్గ ంబుకా=_ఆకాశమని చెవ్చవబయు ను. 

వారాగమున (న భ్రంజెల్ల అన్న 'సరివడును. 19. రేణూత్క._ముకొ. మూ. "రేణూ 

తృటా. ఇట వంతులవారుు, ఏకచేశ వికృత స్యా నన్య త్వా త్తను న్యాయము, నవలంబించి 

నట్లున్నది. ఒకటవర్ష్మ మేగచా మానిగారు. ఉత్క.శబ్ద మునకు కోరికగలది యర్థము, 

“కత్క_ఉస్త్మ నా... అమరము, అవే పాణినీయానూత్రంబును. cc తయ త్వా సే 

'శ్రవణానుభగం గర్భితం భూనస్తోత్మా-కి ” మేఘుగం దేశము, ఇష్ట మైనశబ్దము చేనీకొని 

'దానికిష్ణ్ట్ర మైనంయర్థ ము జెవ్భకొ నెదనుని (వతిష్థి యా? 



౧౭౯౮ ఆంధ్ర [ప్రసన్న రాభువవిమర్శము., 

౫౨-వ “పుట. 

ఓరాజ్లూ ఓరు చాత థారివనము]! 

శా॥ ఓరు చాకు 'గరోజ్ట్వలద్దళులు గండో కోరి యక్ క్రి) యల్' 

[8] "భఘూరాబింబానరింవశ_క్రీయదిమీకుంగోర్కి- వమ్మేయవుకా 

120) వారన్యుల్ల ద వంచశాఖకలిత పాంచక్క పాణోరు భా 

రాశాద్గూక రిఫుద్విపా_ప్తమదపం"కాళుల్ వ్రవీరుల్వరుల్, 

మూ.---యహష్తాకం భో “న్ఫుఘటితబవహా న్య స్త్రవద్దాతు కసా 

మిథ్యోత్క-_కా కి మితి సమితి క శ్రీ )య (శో తియాణామ్ 

'లేఒన్యే' చఖ్బత్క-రతల చలచ్చజ్జ నిస్త్ట్రేంగ ఛారా 

థాతా-రాతి ద్విపషమవమసీ. వజ్బువుారాకి వ్రవీరా 

మీరు రాజన్య శో తియలరు తావాసవృ శి నున్నవారు, మీశేల యుద్ధ్గాస Pp 

కరకలితచండకృ పాణభారలచే శ తుగజమదమసీ.వంకమును కడుగునట్టి వవీరులు మీ 

బోంట్లు -కారుగదా ఏ__అనంగా ఆవవీరులు కత్తి శేలం బూని రణాంగణమున నగ 

వడినమా తాన తద్దర్శనముచే శ తుద్వివదులు తమ్ము వారు చంపీవేయదురని భయా 

కులములగుటచేత వానినండతలములందలి నల్ల నిముదజిలము లింకిపోవునని యు త్తరార్ధ 

మున భావము._వద్యము లే, 1. ఓశబ్బము చేత 'వూశ్వార్థ ము, 9, ధభూతశబ్బ ము బేళ 

నుత్తరార్థమును ఇజిపోయినవి. ంబుద్ధమునకుం ముం దోకారము'సరి, విభేదరము 

మునకుముం దోకారము పెట్టుట యెట్టిది? ఓ ప్రో త్రింయీడు నీ) యలారా ర దాత 
'సరోజ్జ్వలర్ష కులు గండు అనవచ్చును, (ఓరుచాక్ష'భారులా రా (శోత్రియత ది య 
అరుగండు' అనవచ్చును. రెంటను ఓకార ముంచుట భాషగాదు. 'సంబుద్ధ "మేదో 

విహిత మేదో 'సందిన్ధము. (శోతియులన్య రు_దాతులు ధరించ్పుంజనుట నీద్ధసాధనము, 
రుదాకమ ధారి శ త్రీ యులను శోతియులు గండనుటయ నీద్ధ సాధనమే. కంగన 
నిందేదియ రెండవదానికి: విధేయయము గా౭దగదు,. శ్రై, మూలములో ఇవి రెండును 
[యుష్ణాకమ్] బనకాదులకు అనువాద విశేషణములుగానే యున్నవి. శీ. ఈగండును 
గుండు వేనీకొట్టిన నూర్యార్థముగ కర్థముకల్డును. & _క్తరార్థములో క. ఆ శబ్దము 
సెక 'స్వార'స్యము కలిగినది. ఏమన కృపాణభారణే భూత మై బుదవంకము రి”నుదిష్టిన 
ములచేత పొందంబడినదని. మూలకారునివ్భా దంో మేమనంగారి చశృద్వివము లమద 
వంకయు పోయినదని. "దానికి శేవలమువిరుద్ధ మర్థమగునట్లు రచించుట కౌశలవి శవము 
గదా P ఈహేడుపాదాపూరణము లేకపోయిన నేమి P ద్వి-పేం్యద అని వానీకో-రాదా $ ౩ 
రూతు 6, 'థారాశబ్టమందు జలభారయని శేషయభి వేతము గాన ఢొళయన 



చతుర్థాంకము, ౫3 ౨ పుటం ౧౭% 

వలయయను. బుదముషీవంకమని యండ 7. మషీని త్యజించుట సరిగాదు, ఏనుయముద 
మునల్లగా కాటుకవలెనుండును. వీరు భౌతయనుణికు. ధూతయనుట యిది"రెండవ 

బూజు ఈవిమర్శ ౧౫౫ - వ వృుటభూడుండు.. 8. కోర్కి.వ'మ్మే యగుకా_ అల్లే అ 

యినది. 

౫3. - వ చుట, 

వరశురాముండువ క్త. 

[2] అమై శ్రయుద్ధంబులందుక్ వాతన్ఫ పతిశిరౌభ్యూ్రీ ప్పింగా పా లికంచైై 

1202 తియ్యందానమబూలకా దివిరియిడుదువందింతుంద లే త పాలు కా, 

1. ఇదుదుకొ.. నేను ధరింతునని యస్థమా? లేక, శ్నేతపాలుని కొనంగుదు గని 

౦మర్గబూ ? ద్వితియపమమున శే శ్రపాలుకా en ద్వితీయ "సం ప్రదానము 'నెట్లు తేలు 

"కును? ఆదిమాన్టయమం దే విభా క్షివివరి హొమము _అన్యాయ్యము. “తెవిరి యొ'సల వాం 

దింతు”” నన్న ఇంతకన్న మేలు. ఇట వందించుట శ్రథానముగా వివతీళముగాదు, ఇ 

డుటయే ప్రధానముగా వివతీతము, కావున ఏకవాక్యకరణముబే నేక ప్రాధాన్యము ను 

"నూచింవవలయును. శ్లి, శిరౌఖ్యూ ప్రీ... అన్య కచర్చితము. “వాతన్స వ! తిశిరర్శిప్రా ప్రీ 

.. అన్న న్యవయు_క్ష్రతాదోమ ముండదు, 

_* వినాయకం వకుర్యాణోరచయామా'గవానరమ్,? 

. దు॥ కొనుచున్నీ వు భగన్న భావము నువాగ్టీ'షంబునాదెన్న కిం 

1208 ఇనయించన దిలిన్క-ను ౨బలుముటుకహేీరాళముంగాయనం 

బనువి_త్తంబు నుజి_త్తముంగితవునట్లత్యంతముం చాచ్చునీ ' 

ఘనతస్తి నృకవల్క-కండుము జిగష్థ్యాతుండయో భార్థ వా, 

దీనికివంతులవారికి దొరికిన తెలులసము దణనుందలి మూలము ;.. 

(వనీదన్వాస్టోహి ద్విరమ కుర మే బేఠనీ గరం 

చిరం యత్సాయానై రృహుఖి రినా వారై గ్చిత మభూత్ 

యాళో విశ్తం చిత్తం కిళవ ఇవ విటోభ్య తరళ 
స్త దేకన్నీకా వారే భృగుతిలక మా హారయ ముగా, 

-ఈవద్యమున కర్ణము చెప్పట దుర్ధటము 'గరియేగ'దా మూలమున సరివట్టుట 

యాంతకన్న్న దుర్ధటముగనున్నది. ఈతీరున నుండునని తోయజడిని;... 

పనీదక==కొనుచున్ట్రీ వృ గన్న భావమును, 'మేవాస్టోషాద్విరమజజవాస్టోషం 

బు.నా దెన్నక్క చిరమ్==ఇంక, కరు వీతన్రిజాఎనయిం న న్యదిక్కా గిరమ్ూకిన్స- సుకొ 

బముఖిరివా వార్త ==వలుమటుకొ, సొాయానై [= Re Sy అనఖోవి ఫ్రేమ్ 



౧౭౬ 'ఆంవ్రసన్న రాఘ వవిమర్శము. 

యశంబనువి తంబును చి ల్రమ్ాచి త్రముకా కితవఇవజూకిత వు నట్లు, వికోభ్యతర భా 

Mae se రేదీ చే ము గుణా అత్యంతము న్నా వునీఘనతకా, గత చేకన్మీకొ వా ర్కేదీనిని వదలి తం [ళ్ళ న 

ఓభార్షవా తెలక == జగస్థ్యాతుండు: ముభా జూ మిన్నకు మాహారంయ జూ పల్కాక 

కర్త యేది కర్మ యేది యని ఇత్యాదితుచ్భ ప్రశ్నలు వేయవలదు. -ఈరీలి'గా ెనిం 

గించుట తవ్వ-గాద. ఇట్లు వ్యాఖ్య చేయ 'సంవదాయము కగిలిన దే-గాని "లేనిదిగాదు, 

ఇవ్వలేని రాయి వెవిలోని పోరీళ 1 కంటిలోనినలునుకాలిముల్లు 

ఇంటిలేనిపోరునింతింతగాదయా | విగ్వదాభిరాదమవినర వేమా. 

"చెవ్వు == గురూవ దేశమున్సు లోని = హృదయములో, రాయి = |వానీకొను 

దు చెవి జ దుర్మార్గులుచెప్సబూటను, లోని == వృదంోము లోనికి జోరియయచొధ 

నీయయకు, ఇకంటి = చూచితివా ? లోనినలుసు జా లోవలినగలూనును, హృదయములో 

నినరనీంబా స్వామిని “కొలిముల్లు = యమునిదండము (నరసీంవాభ క్తులను] ఏమియం 

జేయంయజొలదు.. ఇంటి జూ వింటివా ? లోనిపోరు == లోవలింరరిషుడ్వర్ష ము యొక్క... 

పోరాటము, ఇంతింత గాదయయా==ఇంతవింత కాదయ్యా, అది యెంతవింతయో! విశ్వ. 

వంతులవారికి కొంచెము. నాగరలిపి పరిచయమున్న నీపద్య మింశ పాడై 

యుండదు, . 
(వనీద త్వం రోమా ద్విరమ కురు మే చేశనీ గరం 

చిరం య తాయానసనై రృహుభ రివా వారై శ్చిత మభూత్ _ 

యశో వృత్తం విత్తం కితన ఇవ వితటోభతరళ 
_స్తదేకన్మీకొ వారే భృగుతిలక మా హారయ ము థా, 

దయోీనేయము, కోసము మానును, నామాటమనస్ఫున శెక్క_నిమ్ము, ఓయి 
భృగవంశాభరళ్ళా. చిరకాలము శ్లేశవూర్యకము గా నీవార్థిం చినోయనోళ్చరిశము ను, 
కలంయకయదాణీన జూదరి ధనమునుం బోలె -ఈమాటు వృథాగా ఓడిపోకుము._ అని 
యర్థము. వద్యముగకు దీనికిని తారతమ్య మారయండు. 

(1) ఆ|| వా్యిడంబనై కవై దుష్యులై నమీ | యెడన్నుబదురవాణియేమిటికిటం 
1204 బరులయు'నురుగొ గెడుశరదు లనావాని | సైంవుడీర లెల్ల సైెరణమెయి. 

దీనిమాలములో చతుర పాదము ౯౯ సశ్వేషి యూయం సహితా న్లజాభ్యకు” 
మీర లెల్ల కలని నై (వుండు అనియర్థము: 1 సహితా అనంగా. వైరణకలవా” 
చైెయనుట 'సమంజినము గాదు. సైంవుండు అనుటచేత'నే అయర్థను వచ్చినది. అం 



చతుగ్ధాంకము, ౫౮ = పుట, ౧౭౭ 

దణీని యాగవద్యము గా నాగము'చే నిద ననియయ, అందటుం నలనీవాచ్చినను నన్నూ 

రంబాల రనియు భావనను. 

లోవ ఇచ్చుట, 

ఛ॥ కలిశకఠోర మైనవిలుకోలదిభిన్న మె భగ్న దుయ్యె నా 

వలననునీబ్బాదికశరమునై. ఖరిదుగ్న 'మెమగ్న మయ్యె నే 

1209 "మొలయును శె వామెనమ ఆింయకా విలు వైస్టవమెన నేమినా 

బలువగుదోర్విలా'సముభువంబుగణేంవదు దేని నేనియక౯ా, 

మూ. తతొ కాటి 90 భలిశకథినం భగ్న మేతేన భగ్నం 

మగ్నం శల్యం లవ వాది బువా సగ మా Ce 

వై ్రంయతం వా భవతు యది వా నాము నారాయణీయకు 

'నైల త్కి-ఇ్బీ ద్వినణఖి మే దోర్మ డో య, 

1. ఏలేన == నావలన ఇది భగ్చమునకు క పవ్యములలి భో గ్నదునకు 

క_ర్తయెో మగ్నమునరు' "కారణమో 'సందిగ్గము 7 ప "రెంట నర్థము వే అగుట 

త్ర రెండు ననంజనదు, భుగ్చ్బంశల్యం తవబ్బా దికానీవ్భా దంయము లో శల్యము గుచ్చు 

“కొన్నది. ఇట ల్లి, వైఖరి నని యవమావానకము (వయోగంచుటనే మూలము దుం 

వీక్ళళమెైనది, 3. ఆస్తావలాకిట్ _ ఏమొలయు ననుట నసుగట. 4. సాబలువగుడో 

ర్విలానభ్టు..బలువగు ననురావన అధవ్యాను గా నున్నది. బలిళవు అన్న బాగుగా 

నుండును, శివమైన మణటియకొ వై ఫవమైన నేమి? గ్ర. దుటీయకొ -ఈయలి-న్రూ 

రణము లేకున్న నైంతయు భాగుగానుండును, ఇదితేవ్పదుగాన, విలు శ వమైనను ముణి 

“మను వై వైఫ్టవ మైనను అనియేని తైవమైనను నిలు దుజియును సై భ్యవమైనను, ఆని 

అక్రక్టన్టి యన్న రిగా నుండును, 

జోదు,-. *,.ఏమిరా ! వీరా! [(కలిశకలోరమైనయనువట, మును దుకు 

[5] నున్నాడు], 
1214 రాదు. ఇది వలుమాటు పవ్పంబడదుమున్న బే? (అటేవంంచుచున్నాయ] 

జొోమ.. బాగు. ఇందుణేతనే నేను స్యరింంయబియునునాల్నను ఏ 

"రాదు.....అజమి ఫి 

టినులసలిపిము. భణములో మూలము, 

బొమమ... .కిమాస్థైరే [తతో_.దగ్జ! హరి yee] 

రాదు. నేనిష్టడం భారా వ్యువ్యతే, (శ మజ పతణ్య, 
93 
ర. 



౧౭౮ ఆం(ధవసన్న రాఘవవిమర్శము, 

వక్ జొదు.---సాథు, కిబునేన స్తారితొ నై, 

రాను, కింతత్ . 2 

సాగరము దణములోో మూలము, 

బోదు. కిభూల్ధే శే! కిమాల్ల | త దేవ వతని | 

"రాదు, శన్విదం ఖభాయో జ ON చ్య జ తే| వున ఎస్టదేవ పఠఖి | 

బాదు.---సాధు' స్మారిలో నీ, 

"రావు... కింతేల్ 

బొమమ... ఏమంటివిరా, ఏమంటివి ! [ఆనియలేవధించుచున్నా౭డు.] 

జ్నెదను. . [(మఆుల అనే వగించుగు "రామ,--ఓయి ఇదె మజల చె 

న్నాడు], 

జౌను.---వక్క-లగా [స _పీయైనది, 

"రావు,---పీమది ? 

- తెలుంసము.దణమందలివాక్యముల కభ్యిపౌయనును శ్లేశదు చే నెటుంగవలగీ' 

యున్నది, 1,“ భూయస్ __..అవ్యయమ్, ఖభువే భావాయ యస్యతి యస భావే క్ని 

వ్! వునరళ్ధే ౨ శబ్ద స్రోమమవాోనిధి. "కాన వలుమా జునుటకన్న నుజిలననుట మేలని 

తలంచెవ. ల్లి, 'స్మరెంవయబడుచున్నా ను స్మా రితిఅనువదము ణిచ్చుై -క్రాంతమైన 

ది. “కాన (ేరణార్థ్యము కలదు. కాన స్మరింపింవంబడిలిని అనవలయును. భంతులనా 

రు _వేరణా_పేరణనుల భేదమును కనివట్టిలేమి శోచనీయమ్యుగా నున్నది. "9. నేను 

చ్మరింవంబడుచున్నా ను అనంగా న్ను జి చేన్గీకొనుచున్నా రని యడ్ధ ము, శేవల 

మూలవిరుద్గను, శీ. ఇందుచేత నే... ఇట మివర్ణ ము అచ్చులోపారంయాటుననష్ట్ర యైన 
"దా లేక వీరు శేనీన తెలులో యిదా? వీడియూలములగో 5. కింశబ్దమున్నది. పీరిలేలులస 

ఆణి అవాథార ణార్థ కము ఏకారమున్నది, అవధారణమే ఆం|ధీక ర్హకు 'నన్లు సుత మేని 
ఇందు చేతంగాదని ళు కుశ్తరమగున్సు అస నంబద్ధము. ఏమిశబ్బ మేయేని (వశ 
చేయట యినంగతము,. ..తా నింక ఆళ్ళర్యవగవర్చును, అదేమని రాము డడు 

గవచ్చును, 

3 పాదములు ఊత్సలమాల,' ౧ పొదము-చంవకమాల, 

el చేనిది నార మోంతవారిదివ్యక రావాతియిల్ని యంతటకొా 

11) వాని'నువామభ్ళ ంగము లభ్వానదు శేద్విగుణంబయానుర 

220... వోనళినేవ కాశయయనుశోకరవ కుతి పాథ-కాళికికా 
(బ్రణవముభంగినాన దిదివై క్ఞ్లవకారు కరత్న మోనుమీ, 



చతుర్థాంకముు. ౫ర - పుట గడా 

_ క వాని (=నారియొక్క_] వూజ్యోచితము గాదు, గ్ల, 'సుపొచు 9. "సు 

శోక _.ఈపాదవూరణ "సువర్ణము వంతులవారికి కట్టుం (భియము'గానున్న గాని 

ఇందులో ముఖ్యముగా "రెండవవదములో. “నూ బట్టుకొనుటకన్న్న కవనదును పే రె త్త 

కుంట మేలు. అట్లుచేయ నిష్టము గాదేని యీకవమునకు ఆకేరు జట్టుకొసనందగును, 

ఇట్టి పౌ డుకవన మేలచే యవలయు ? శ. ద్విసణంబ---అకొరము పాదొప్రూర ణము. 

6. అవభారణ చునంగతబు. గ్ర రత్నముసుమీ._ఈయీ కారమును ఇదిశబ్బ ముతో 

చేర్చి ఇటే అన్నను ఛాగుగానుండున్సు అది శబ్దమును ఆయనిమార్చి ఆవై ప్టవాకర్ము 

కరత్న-మే అన్నను సరిగా నుండును. ఇవథున్న విధము వ్యా దంయంగమబము గదు, & 

రాముడే వచ్చె ననుటకు, వాడు రాముంజే వచ్చ సనుసంతటి లేలివి అంధుల కం 

దలీకిని ఇంకను రాలేదు. 7. అ దిది నైష్టవశార్ముకరత్న మనుటకంలె, ఇదది నఖ 

వకార్ముకరత్నమనుట 'తెలులసవాలె నుండును. ర, జేనిదినారి....ఈపాదప్తూనదిను 

ర్లమునకు అలవాటు అయినారము. ర, పాఠళాళికిక్ ___..పాఠకశబ్ద మునన్న బందు 

.. వారు (ప్రథభమోపన్థి తొర్థ ము, పాఠమే యిట పవతీత చుని యెటింగి స్వార్థ కబ్బ్రత్య 

యకల్పనను |గహింవనలయును, 10. అదిదివీశాచ్బాాటనకు వనికి వర్చును, 

జ 11. ఈవద్యములో భందాన్సు శతి ముదిరి -రాగాసం బత ది, కషిగఘువాదొది 

(దానములు దుస్ట్ర సంధులు నాలక, ఆత్ర 'స్తుల8 నన్యనిందకును ఆంధభభాహినంబవిని రబ 

దనుఫీరత'చేత ఏరు ఈంస్బుతవద్యము ను రచింమనారు, (పశ మొక పాదమున గురు 

“పూరక మయిన సన్ని పాదములందును అ'హ్లే యుండవలయ ననుసియోముము గిరి 
నది. ఉతశ్చలమాలలో తొలినఐము భగణమను నియమంబును ఎగిరి పోయినది, 

ఇంకను భాగణమున నన్నియు అఘువు లే యనియు అఘువ్వు లగాం జె ననియు, SEN 

దివావములు ఆంధధభామోనంజీవనిలలి ను్బనిల్ల వా? ఇట్టువారిచీశంబడి వామి దీనా 

యొన్నికడగంత్త సొలయినది |! ఆమెప 'స్య్వర్జమం జేదుయిన సొవము తోగిలియమంటునా 1 

ఖో i కూర లన రగీటు పు గలం గేధ్ | శార్జ మద్దియిద్ది'సావరథ్స్స 

స మిడుకొనంగవలయి వేని గ కొనుమిడు | కొసయగయొల చేనియపనుబిడుఖుదు, 

మూ, కరప జ్కీంరువ్యాకో డే డడం రన గాః 
| ౧ 

at" fine" జ సభగా తట్ తక త ఓటి నది భ్ పీ గృ విగ్భవలలు పా, 

1. వాట రళ్చబము ఎపొాదొస్తూరంము * సార్ల వీటిన గ్గ బునుటకన్న “చోట్లర త్స 

జ ౧ ౧ 
.నుబబ్ విశేవణమేమిగి ల్లి, ఇయకొనంగ.సాధింభ అనవలయును. ఫ్ర విడు 
కది లవ, పోరుము [నాలి ] కని యర ణు, నిగ్భ ణః అనుస కర్ణము rors 

Fay: i 



“ 

౧౮౦ ఆం (ధ(వనసన్న రాఘవవిమర్శము, 

కయ నీతిచర్యదిక విగవాతంతను వానీనారంట! “ యత్క్య్భృ కేరీకా వినృహ్హీమ * 

భట్టి. ( భన్ధునా విగ్భహీతో౭..న్గాం భాయాగం జీనకి కథమ్” భట్టి. 4 విగృవ్యా 

చే నీను చిది్టిషో బలీ” మాఘ, ఇత్యాదులం గనునది. ఇక్కడి సౌలాత్యమున 

కాశ్చర్యవడునది | 

ఉ॥ ఫొందదు శై వమైనవిలుపోలికనీంది భంగ ధ్ర ంగతికా 

[151] మందచలద్భుజుండయినమారఘు-రాముని చేత నీతి 
~~ 1243 లం? లీ 4 లీ జస సా బొందునంజకదుట్లొన రెయార్ష ముగాయనువంవంబడ్డదైై 

యంవమునై న వై ప్లవశరాననమియ్యదివింఠయెంతయుక్ 

1. నూరఘురామునిచేత._అనిపేరుగార్చితము యు అన్నను వలుకుట యను 

వితము. మూలములో అన్న ంయనియోర్డ ముగా ఆశక్వ్యేణ ంహనియన్నది, ౯ ఆశక్యేతి 

ఇూూగబజకి 2, సౌహిత్యదర్భణము, 2. మణీయు నితండు “రఘు” అనుటచేత తాను 

అనంగా లక్ముణుంయడు రఘువంశ్యుండు “గాండని యర మగుచున్న ది, అది' యొకస్వా 

రన్యము | ముంీయు రఘువంశ్యమహిమాతిశంరధ్యననమా యనిన వాక్యము లో నట్టి 

జేమియు "లేదు, గిల్లు విబుగకుంట దానిసారమేగాని రామునిముహిమ గాదు, 

మాశామృవంధ నురి వేదదుప్కివయాతు | భజ్జీ బ్రసజ్జి మిరిబున్దచలద్భు జేన 

ఆశ్యేణకార్చు కదు పీదమహూ స సేలం ( చ్రీకృతంభగవతోగరుడధ్వబస్య, 

శినునివిల్లువో లె నిదియ విఆీగిపోవు నేమోయని వెణభుళు మెల్ల మెల్ల నే కేలం 

బూని, ఆవి! అన్న అకవీలగా ఈ వారిధనూన్సునునాడ చయాకారముగా. వంచి 

నాడు. అని యర్థము, దీనింబట్టి వంతులవారి 'పూశ్వార్థ మెంత పాడయినదో 

మెటుంగవచ్చును. శై. “ పొందునె శెనమైన విలుపోలిక నిద్దియు భంగ శీ. నున్గ్మ 

రికా అని మార్చిన 'సరివడును, గ్ర. “న్మవోయాలి” అనంగా * పొందదు గాని 

ce మా వయాతు * అనంగా ఈ పొందదు ౫ గాదు “పొందకుండుయగాక అని యో 

రము, 6. మూలములో రామునితలం'వుగా నున్నది. ఇందులో కవసము కుదురక 

ఆవిశేషము త్యజించంబడినది. 

ఒకటి రెండు పాద'ఫూరణం శృుయిలకండం చుఖండములం జూచపెద.... 7. 

ఈ తజీకాంా పా. ర్రి, _పొందుగ పా. రై 10,11. శూర్చముగాలను వంవయిడ్ల 

ఛ్రై—-య. పా. (ఈయరణ్య రోదన మెల్ల చకదుట్లొన రె ననుటలా గతార్భము.] 

12. అందమునై నప. [ఇది 'నహేలనునకు తేనుం గందురు. 13. న 

హలము శ కీకృతమునకుం (గయా విశేషణము గాని కార్హుకమునకు. విశేసణను 



- చతుర్థాంకము, ౫౫ = పుట, రూం 

గాదుగ 14 15. వింత యెంతయుకా--పా,. [అహో ' అనుదానివలె ఆశ్చర్య 

ద్యోతకశళబ్ద ముండవలయును గాన్సి, -ఈటీక యేల P . పాఠముణెన్నవారు దానికర్ల దు 

గా నీతూటు చఇవ్వకోవచ్చును.] 

౫1 వ వుట, 

“నుయువతీ | లడ్యపాసము 

బు! (స॥ పొడ మెక శీరామచాణంబుమొదటవి లసత్పూర్ల చా తాన సాోనకొ 

[18] ౫డిమిని న నం శునంతంగలయనభ్భగునుతఖ' ఇత నాకాధ్వమునే న్వే 

1261 . తెలిచృళ్ణానాయనెప్పెందిదివనుయ.వతీదివ్య శుష్పాం చితంై 

నకుల కలో చివచ్చెంగదినీపొదికలం-కారము ౦'జేయు (జాలక 

మూ, ఉద్భిన్నత్నా పచ కొదబురపరివ్భా తవ్యో ముర స్థాన గాహీ 

Fe TP .. వస స్య 

వాంసీభూతొన్సు ర _ీ్ర ్రకరకచు లగళక్చువ్చ సైరభ్యలుభ్య 

ద్భ్భజ్లీ స రైక సగ బృవరిచలితయశాస్తూణపర్యజ్క- మేలి. 

"“రావు'బొణము చక్రీకృతళమైన భనున్నునుండి డున, దేవతలు తనకు గారితో 

అయి యేగు అశాశావకాశమునంబోయి, భార్భ వుని శ్వర్ష గతిని భేదిందినదై, అము 

రాంగ్యనలు గురినీన చు న్వుల పరిమళమునందు లుబ్ధము నై. తదనుసారముగా. చేరినతు 

మదల గానబులచేత వ్యాపించిన తన యన'న్ఫుచేత తాను భాం'నమై, వచ్చి తూణమ 

నైడుభమంచమును జేరుచున్నది. శ్లోకభునకుం బద్యబు నకుంగల యంతరముం గను 

డు. 1. చశ్రీకృత చునుటచే అకర్ధాంతము లాగంబడిన దనిభావబు. ల్లి, చక్ర మను 

టకు. బదులు పూర్ణ బునుట నవ్వుటక బదులు ఏడ్చుటగానున్నది. శ్ర. అదురవరివ్భా 

తవ్యోమరస్థ్రావగాహీ --- 'స్వర్షమువై పు బహుదూరమువోయిన దనియు అమరు 

లకుంగాడ జై మనియు భా, .ఈ వీశేమణముచేతనే తెలియుచున్నది, అట్లు 
స్వర్ణ ము వై: పు పోవుట ఛార్జ వుండు స్వ్యర్షమునకం reer కూల్చి 

'వేయట” కని, ఉ_త్తరార్థమునకుం దెలివిడి, రామజరమోాత్సవాభినందనను గా 

నురాంగగలు “వూలవాన గురినీగి, ఆవువ్వుల వెంట తత్సరిభుళొ కృష్ణను లై తుమ్మెదలు 

వచ్చి విశేషించి సంగీతము పాడుమండిగవి. ఆపాటయే రాముముహిబును లోకమెట్లం 

జొటుట మైనది, దానిచే రామయన'స్సు వ్యాపించినది, యశొన్ను తెలుభుగాన, 

ఆయశాన్సుచే ఆచాణము తెలువై వాంసవలె నైనది.. అట్లు యశస్వంతమై వచ్చి 

యాచాణము వముణిల పొదియందు బుంచముమీందన్లుం బోలె వవ్విశించినది. వంకులవా 



౧రా.౨ ఆంధ పసన్న రాఘపవిమర్శము. 

రు "వులిమీందవు టగా ర్రగగ్ధరకు బువా (న్రగ్గర శెట్టుకొనియయ మూలార్థ మును "చెంత 

యపిచ్చికొండ చేయుటకు "కారబై. మూహం వుండు, శుపానుచే తోంట భగ్న మైనం 

దులకు లాభమేమునయగా సమృద్ధిగా [వచ్చి] వంటచెజుకు: శీ, హహ సు. 

సగమునుండి జెలువడెనేగాని శుట్టళేదు]. గ్ర. మొదట... పా. గ్ర. విలసత్ mua 

పా, [ల్లీ "నుప. (దీనికై కవనము మాని'వేయ వలనీనది.] 18. దివ్య... 

14. కడుకా. పౌ. 15. కలంకారముకా 16. చేయం 17. జాలకొ - య, 

18. భృగుకులబు వానిని రఘుకులమువాంజే జియించెనని "నూ చించుటకు భార్జ వాస్య 

అన్న ందులకు సరీగా రాఘవస్యలఅన్నాండు. -ఈ కాలములో ఇంతవాండు నులి "dc 

డంటగదా ! ఈశ్వరా యని మూలన్లోక మెవరియొద్ద నేని చదువుకొని తదర్థ మెల్ల ను 

సరిగా వచ్చునట్లు నాలుగునీసదులుగాని అయిదు ఫృుంజీ లగీతములుగాని, ఒకో 

చెగాని చృెన్టాకోరా దా? 

ఉ॥ కోకి తిలేకియిద్దియెొసలన్ల నిమోదము 'నేదితోంచినకా 

(15] . (ాకటమావి కాసము భభానీలుమానిముసోంబు జొఘబుకొ 
1276 (శ్రీకువలాభు డేండితండుచెల్పగుచాలుండు'సన్ల సోబారుం 

డేళకణిందదుజ్జి ్రలమతీద్యముజ్యోతిబినిం ఇెనిట్లవా. 

1. ఎసయకొ..య, [2 ఎగయగున్ల ని యనుట కనుననుటకు డొెంకో రు 
గుడు]. 3. (పాకటమౌొ- పౌ, శ, భానీలు---య, (ర. వికాసబమున' భానీలుణాని 
కనీలు]. 6. (శ (కువల]__ఇది కుదిరనకవనమేనా ? గ్రీకవలాభుండయటు! 7. ఎండు 
అ సామ్యుము ? కువలయ దళశ్యామలతను కలువ కువ లె శ్యాదులమైన చేవాము 
కలవాండు, అని మూలము. మూలము టీకయ అెలుయ మూలమునుగా, నున్నవి, 
8. శ్యాబుతీలోగని వెబ్బ్నక యెట్లు తెలియయను ? వివవ్నీతము కుదురనినో వద్య మేల 
యవలయు? ఎజుకతవలె గద్దె చెవ్ప్వకోరాచాి] రి, ఇల్వగన._య. 10. నన్నూ 
నారుందు-__పాదాపూరణ భుసోజారుండు, కేవలము. వదముల భంళ్పుడుగాంటు. 
il, 12. ఉజ్జ్వలమతీడ్యము-__పా. 0న, 

కక్ __ఈశత్తు ఏది తోంచినకా అనుచోటియేది క త్రరము, ఇమ రి, చొటు 
జలము + అతీడ్యము అని శఛేదమో? ఏల్లమెకటియే సమాసమో? సమాసము న 
ఉజ్జ్వలదుళులచే ఈడ్యమని యర్థ విశేవమున్నది. 1. తర్తుతోంబేరంగా ఆయి 
జ్ఞ్వైలముతులచే అని 'యర్థ మా? ఆజ్జలమతీడ్యమెనట్ట యాల్ల దియాని యుస్థ + 2 
మొవటిది "కాదని తీలంచినవాయ ధన్యుండు, ఏవవ్షదుంపై నను కద్తు YE woe 



చతుర్థాంకము, స్య = పుట. గారా 

వులనీనది, క్ర. చొనినీ ఈ 'సమాసబులో చేయట యన్యాయ్యము. ఆసుుదర 

జృురుషుని, "సుందరు6 డగునావురుషుని, అనుటకు ఖీళ్ళుస్టరం కురుపు మ్మనుట కవి 

తగ గ్గ విత్త దునిపించుకొనును గావలయ |! అస్థానవతితమైన యూత గుణ 

చతుర్ధ పాదము ఇ త్తంయయనది. 6 ఏకరణింబనించ నది యిీడ్యతదుం బగుజ్యోతి యి 

ట్లవః” అని దిద్దునది. 

[2] ఈ చుర నై రిగరాసనమున | నరముగ నేండయ్యవాంజెన యగచాలుం జై 

13/8... ంయరిదిగనీవిశ్లెక్స్కిడ | నరుదెంచెయిరాణ పురుషుండనిదుదియలంయుకా, 

యూ, = అశవ్లూర కాయో వురవై రిశ రాసన స్య 

బాణాల్మ నా పరిణత! కిల నీఅలయాంకోకి 

ఆరోవణాయ “పున ర్య స ఏఐ శజ్కే- 

బాలాత్ళ్య సా వరిణరః శృురువ? "పురాణం, 
ల్స్ 

ఇందు ఆశ్రూరతాయు ఆరోవిణాయ,-. బాణాల నావరిణతకి, చాలాత్ర నా 

వరిణత?...అను వద వ్రరయోగము లే న్ఫురించు 1. సధర్మ్య్య 2 వైభర్మ్య్యవివ 

య పద్యములో సర్వమంగళం ఖై నది,._-వంతు లవారు స్వ్యార స్యము బ్రటాంతురా? 

మూలముసళు తల్మక్రిందు, 

[2] ్రీ॥ కదులలో చననీ:జీతంనన్నవాండ | నధరభావంబు నీమహిమాతిశంయదు 

1260... శేకనియనీవు చేవత్యా2నిమాళి | మణులనథరీకృతములంగాదునుప లే వె, 

యూ, కదులబస్థువిలగోచన యో స్త్వయా | స్వమహామోన్న నై రథరీకృత? 

నకి చుసా వధరీకరులే నర | 'స్ర్రైదశకోటికిరీటదుబీ నషి. 

ఓయి కచులబంధు వైన [కదములమువంటి, “నూర్యుండ నైడు] 'న్మేశముగలవాం 

జా ఏశళ్చరుషుని నీను నీమహిబును యూ బ్బిందినవాండవ్వై యయధఃకరిం-చిథివో, (నీవ 

ఆపాటి గరకుగొన్న] యాపురుసుండు దేవో ల్ల మా త్తదులం గూఢ నధికరింవంరా?P= 

అనియర్థము, 

సీసీ నధిికరింవంబడిన భాన్యమువలన నే "నేను సర్వ బేవళలకన్న నుత్క్భస్టుం 

డ స్రీతీగని “రామోల్కొ-ర్ణ భావము, రాముడు మునుభ్యుమా కుండని శలంటినబా( 

జీని వరశురాముం డిట్లు వెవ్వుట “శేవల మనసంగతము, శవిధరీకృళుండు తాకే ర్వ 

(తిదతోళ్ళ్య్చుష్టుయస నెడల రాముడు సైశెణిత్సర బన్ను స్వరూ పుండుగావలదయ ను, 

అందులకు స్యోరకచు కనులబంగు [సూర్య] విలోచన యనుట, ఇదే “ానాథరీకృళు 



౧౮ ర ఆం(ధ ప్రసన్న రాఘవవీమర్శము, 

నక తనకు ఉత్కర్ష యనుటకు సమర్థకము, కదులబంధువునకు "సూర్యునికి లోచ 
నమువలెపీయంయడా అనియున్ను అర్థము, తనవంశములో . నింతముహిమగలవాండని 

“సూర్యునికి ఇంత పేదు. కావున -ఈస్లోకమున కెల్ల ఈ 1, బంధు శబ్ద మ్మే పాణభూతము. 

బంతులవారు దానినే తీనీవేనీనారు. కదములలోచనము చేతనే వారిని సొధించదదుందురు. 

అయినను స్ఫోరకము "నె త్తివేనీకొనుట కుశలము గాదు. "సూర్యుని సాథించు కొట్లు 9 

కణగిరమున చములజమలముగలవాండు ఏవంరీతిగా కమలమును హింగీంచి “సూర్యుని 

'సాఫించెదదుందురు గాని, “అహింసావరమోధర్మ ౫ అందజికిని పూంస్రారు వి యం 

తదు, చుణీయొకవి శేషము, పంతులవారీవద్యము లో, శి. మూలభావమును మూల దో 

యంగానది -రామానన్న్చుజయించినందున నవు "నురలకన్న నెష్కవవాండ వై తివి” 

ఆని తల్మక్రింయగాంబడెనది. నో! ఏమిపాండిత్యమిది | 

కవిరా॥ వెలయయంంబేయముదవ్వునయీ_ర్రిని వేడృ-నునంగయనంగలయడుకా 

187] ~ లలనలకన్ను లనిద్దుర వీ కటు లం'జెడంభా పెడు వెన్నెలనా 

4295 నలరుతమిద్దిజగ _త్త్రాయి త్వద్విశెఖార్జి తరావణమూర్థ చయ 

(వలసనవ్భాష్ట్రభు జంగనరామర-రాబివి రాజితమాజిభవా, 

మమా,.--యశఃజ్తూరం దూరం తను "నుతను నేతోత్పలవనీ 

తదు_స్తస్ర్రాచన్ర్రాతవ తవ భవా స్రాణి శరదామ్ 

ఇయం ఇాస్తైం యమ్మ చృరశమితఖ జ్యే.శ్వరశిరః 
(తితోత్సజ్షా నద్దత్సురనరఖభు జజ్ష్యాతిజగతీ. | 

యళశ్శికవావామును దూరము గా వ్యాసింపం చేయును అందన _త్రియలకన్ను6 
గలువలవనభుయొక్క_ నిదురమం'వునకు వెగ్నెలవైన యయో-రాముండా వేలకొలంది 
యేండ్లు 'తేజిరిల్లుము. ఈ తిభాకీకాంత యొడిలో రావణశిరంబులు నీచాణములకు తెగి 

వడును-గాకు. దానికి నురనరభుజెంగులు 'సంతనింకురుగాక,.__అనై యర్థము. , 

| 'ఈత్లోకమునకును పద్యమునకును 'నంబంధము “స్వల్బముగనేయన్న ది. 1. వెన్న 
| ల--వెన్నెల న్నిదను పోయొట్టునా? కలునంబేయు. నని చెప్పందగును. శ్రి, పోయొట్టున 

ట్లీ తెలులసన వర్శితమై యన్నదిగదా? మణీయు ని దను జెప్పినంజాలచా, శ్రి, కన్నుల 

నిద్దుర యన్గ నేలికన్ను లనిద్దుర, ముక్కు-లనిష్టుర, అని యిన్ని నిద్దుర లున్న వాగిముణీయ 
శీ, కీిగరా వెన్సెల గాను ల్నే )తీంవయిడినది? కీర్తి నిద్రను పోయగొట్టునా?ి బుణియ 
ర్..లలనలకన్ను లం 'జెచ్చుటలో విశేషణమేమి? "వురునులకన్ను లకు వెన్నెల వనికిరా 

"దా? రి. వురుషులకు రామునికీ డి పనికిరాదాని ? అతనికీర్తి ముఖ్యముగా స్రీ లలో. 

నేనా భ్రచురము? ఇట గాం ధీకరణము కడురసాభాసము గా నున్నది.. శ్ర + అందగ గ్లె 



పంచమాంకోము, ౫౭ - పుట, ౧౮ 

యల కన్నుయగలువలకు 'వెన్నెలవంటివాయాో యాని రామునికి విశేమణముగా నున్న 

మూలభాగమును 'సరిగా అన్వయించుకో లేక, 9. 'స౭బుద్ధివి శేషణము ను అసంబుద్ధి3 

విశేషణముగా (గహించి వేనీనహిడు ఇది. 10. చస్దాికవరయను స్ యశః పూక 
మునకుంగాన్సి |తీజగతికింగాని విశేషణ మగు అట్లు? సారదా దేవత. ీమికడగండ్లు 

వచ్చినవి! దానికి ఓయిచందాతవమా యని యోళ్గము. 11. ఆర్టీ తపీడింవయబడిన, 

దీనిని హింనీంచి దీనివటన నజుకంబడినయనుసర్థ ము ను “పీక నారు. 12. వలసన 

బుననేమి? లస శ్లేపే, డ్రీశాయాం క చేంకహర్థ ముగాని యిటం బొససంగమి. 

13: (వలుఠస అన్న మేలు దొరలుట యార్థృమగున్సు పొసంగును. 

“నివశిరనిరాంన్రీయాని'రేజుః | శివశివ తౌనిలుఠ న్లిగ్భ థ పావై £ 7? 

14. ఉ క్లరార్గమునకు రావణసంహార మంతపముం బే అయియున్నట్టు అర్థమగుమి 

న్నది, ఆయర్ధమును నివారించుటకు గ్ర, “విరాజీతొమై యయలరుళోి అనవలయును, 

ఆభారలోవము రాకుండం బ రోగం చిన పా దపూరణములు,..-]6. వేడ్కకొ 

జయ, 17. గటుక-పా, 16. రాబి-_-య. 

వంతులవారు మూలార్థముం గనమి, వివచ్నీ తార్భ ము వచ్చునట్లు పద్యము ల్ల 

“లేమి "సంస్కృతము నైజుంగమియు, నిందు విశదమగుచుసన్న వి, 

=I DDD 

బంచనమూంకము. 

౫౭ -వ "వుట, 

యమున. నాపై జోడు ను గ్రీవుండనువాంతు గలడు, 
[1] ఇటం (బకరణమేదునంగా...యమున. దుఃఖాాకాంతయై యంటం గనై 

1299 ౫౦న కారణ నుడిగినది, యమున ఈయ త్తరము చెప్పినది, ఈయ తర 

వాక్యము సకు ఆరంభములో నా నానరముభణములోన్న, (/ఎక్టందావి” అనంగా ఒకకా 

రణ మేమనంగ్భా అని యున్నది. అది తేనులగముదణములో లేనందున వీరి యీ 

యాంథీకరణములో "లేకపోయినది, ఈ ముక్క. శేనిదోవుము నీనితర్వాత మైదవ 

వాక్యము లో గంగ అ "రెండవ కారణమంతయుందె దెలు-వుము*” అని (వశ్న్న 'వేయటచేన 

సృష్టృవడుచున్నది. ఇట. యమున ఒకకారణ మేదునరగా అని కో 

నింకొక కారణంబు సుంగలదని గంగ శెట్లు తెలియను? దివ్యజ్ఞానమయినచో శోకో 

త్రరాసంభాహణ యేల P భంతులనారికి. సాగర లిపీ శెలినీనను, "సూర్యో శరన ఫటల 

'సందర్భములను గహాంచుపాటి తెలివియన్నన్సు బాగుగానుండును, 

24 



౧౮౬ ఆంధ (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము 

యమునావాక్యములో ౫ నీవంగడమునకు * అనియన్నది. ౫౯-వ వుట 

(1) ళ్ గంగ వా గ్రఘుకులకుటుంబకంచా | చెడితివ్సి”” అన్నది. అందు 

18౮0. లకు యమున. “ఒకరగువు వంగడమెగాదు...”” అని యు తర మిచ్చి 

నది. ఈ మూండుతావులను మూలములో 1, కుటుంబశబ్దమే (వయ క్షమె యన్నది, 

వంతులవారు వంశకుటుంబములను అభేడముగా వ్యవవారించినారు, “కుల కుటుంబ” 

మను పై వయోగమంటే వంశకుటుంబనులు ఇిన్నవ దార్థములని యిటనే విశదబుగు 

చున్నది. కన్ను దెజచి మూచినంగదా అనవడును ? నిజకటుంబదుందుం గలుగునను 

“రాగము నిజవంశబమూ తకులయందుండదు, 'తెలినీచేనీనను తెలియయకచేనీసను మార్చు 

రసమును చెణీ-బినది, 

రా=వ “పుట, 

౦చమున,_[గంగచెవిల] సీతెజంగసననే. 

[7  గంగ్య_-ఇది యాహింవంనాడన్రిది, 

1807 యమున, [నుడివడువునం దిరుగురువడిన మదిగలది యగుచున్నది.] 

NXo%.—[మనొను లే] ఏమీ? నిజముగాని జే యేమో కూని యయలమరుచున్నది, 

(విమర్శిం చి] అటుగాకయే యయండురగాక్క వైవముయొక్క_ 'సంవిధానభాకుర్యము 
నెవండెటుయను ఏ 

1. యమునవేసము వేనీకొన్న పాత్రము 'సుడివడువునం దిరుగుడువజ్తిన ముది 
గలదగుట నభినయించుట యెట్లు? అధంబద్ధ బు గానున్నది. దీనిజేతనే మెజులవచ్చు 

నిట నేదో పొరంచాటు గలదని. వి. తెనుయుము దణనులో భవతీ అనుదీర్ధ మునకు 

భవతి అని హైస్వమువడినది. ఆపారంబాటును దిద్దుకోలేక్క దానితై శై. “యమున” 

అని యొకకర్షను నిర్మించుకొన్సి శ్హ, గంగావాక్యమును కవివాక్యబు గా మార్చి మూల 

ములో లేనిదానిని, క్ర.“ గంగ (మనొన్సులో]” అని ఒకటికల్పించుకొన్సి డ్రి, (ఏమీ? 

అని యొకటి నృజించ్చి 7, అలమరుభున్నావు అను స నర్భముగల ద్దుథ్యమువురువ క్రియ 

ను అలమరుచున్నది అని ప్రథమ 'పురుషముశేనీ (వ్ర i కాకము రసాభా'నదు 

వేనీనారు. మూలము తెనుయగుముదణముబడి ; 

గజ __అభనంభావనీయ మేతత్ ___ఆవ _ర్మభమిఠస్ఫ్భా దయా భవతీ నూన ముఖీ 

కేవ క్ు వ్యసభూకవత. (విదృుశ్య] అఖవా కో జొనాలి విఫేక ఛంవిభానవై దగ్గ గ్ధ్యమ్, 

సంగ---- ఇది తలంవరానిది. గుడులణే కల౫సండువటిన హృదయబముగల చాన 

వై నిశ్చయముగా సీవేసూ లేనిచాని నే యనుఖవిం చితేవి, [విమర్శిం బి] అట్లు-గాదుగ 

సైవనుయొక్క- 'సంవిథాన వై దగ్గ ము "నెన్వు రెటుంగుదురు. 



పంచమాంకొము, సరా = పుటః ౧తాథి 

ఇట్లిదియెల్ల గంగావాక్యమే. దీనిని తి వర్ణదోవము బే వంతులవారును గంగలో నే 

కలిపినారు. కాన 'సంతోషీంవ వలనీనచే, గ 

సరయువు-.. .ఇదిగదా, లజ్ఞావంకమున మునిగి యున్న దానికి నగ దువ 

[4] లంబగముగలది నాశరీరసంతావము, 

1811 1, మునిరయన్న దెవరుకి మునిలగియన్న జేది?ి ల్లి. మునిగియన్న ందులకు 

అని (్రాన్యూర్థృమా? 8.“ సగదువలంబనముగలది శరీరసంతొవము *” అనంగా ఏదో 

జఒళాసెకటి నరీరనంతావమును "సగము కాపాడుచున్న దని యర్థము, ఈ సంతొవ 

మునక 'వూర్థావలంబనను కలిగినచో ఇప్పటికి సరయవు చచ్చి యండునని పర్యవ 

సాయ మగుచున్నది, మూలార్థ మిదిగాదు, సంతావమునకు చే అవలంబనముకల 

దని-గాదు, శ్వ, సంతావమే 'సరయవునకు సగము (పాణరమీకముగా నున్నదని మూ 

అము, ఇట్లుండవలయును :___-ఈశరీరనంతొావ మేగదా లజ్జూవంకమయున మునింగియ న్న 

నాకు న్రగమవలంబనము? మూ, (తె అంయయంహి లజ్ఞావక్కే_నిమజ్జన్య్యాక అస్థానలన్ను 

ని మేగాత్రనంలావ$, 

గున్న. ఛందో విభవము శస పా'సము, 

మూాలిని॥ దశరథ పురహౌరోదారశాంతా కు ఛారల్ 

రు ఇన జ ౯8] ఛభృశగళితములుం'దా పేద్ధముల్మ త్య పాళికా 

2329 సనశమునుడుకంబేయకాగొంధుంచెంపాందుమేనే 
నొగురునురనినీగ్గ'యంబకాంతుంద్యబింతుకా, 

మూ, బముళగశిలై 'సృంతాపోస్టై _న్రటాన్లవి సౌరిఫిః 

దశరథ శురీఫౌర గీ )'ణాం విలోచనవారిఖి! 

ఉవచయవతీం సంతౌపోష్టాం నిజాం దధతీ తనూం 

ముహు రవా భుయీ మాత ల్లజ్ఞాం వవోమి జనోమి చ, 

1. ఉదార కాం తొ శుథారల్ ..ఈదొరలై న కొంతలా ఉదారములైన ఛా 

రలాగి / ఉదారో దాతృవువాతో ర్ఞథీణీఒవ్యభిథేంయవత్ ” మేదిని. ల్లి, కాంతా (శు 

ఛారల్ఎవరింట వా నేడ్చిన నాచాసష్పుములు వెల్లువలై ఎత్తయిన 'సరయాతటదుః 

వయిం బొరలి శరయవులోి వడినవా $ ఇది లోకాతీతమైనోయత్ను క్లియే, అత్యు 
డికొజశేనా వంతులవారు ఉదారవిశేవణ మిఠుట? ( అత్యు_కి రద్భుతాఠథ్య శా 

ఠ్యాచార్యాదివర్ష నమ్, 22 ముంచియాచదార్యమే ! మూలములో శ. *తటానన్ష విసారి 

ఖికి* అని య్మశులకు విశేషణమున్నది. దానే గదికి వచ్చినవారిగావ్బబులు తట 



తాతా ఆంధ ప్రసన్న రాఘవనిముర్శము. 

'నమీవదుందు దొరలీనవి యని యర్థ మగుచున్నది, వంతులవారు బూర్చుటకుం గార 

ణ మేమన్కే వారిని ఆవిశేషణినుందలి శీ. విసారిభికి వదము ముంచినది. విసౌరి 

యసనలగా నుత్స్ధ మనియు నర్థము కలదు. వంఠులవా రిట ఆయర్థము చేనీకొని 

“తటా న్లవిసారిఫి®ి ” అనుసనూసమునకు శాంతా కార'పురాణ భక్కి_గా గ్ర. ఈటవట 

యని -జేలునట్లు కాల్పంబడిని అని, యర్థము తలంచినట్లు తోయయళున్నది. క 
కున్న వుత్స్య్యముల నుడికించిన వని వెవ్వుటలో నిట నేమి స్వారస్యము గలదు) 

జలము నుడికించిన వన్న వర్ణన చాలదా? డి, తృతీయహేదములో వీరు ముందు 

తావమును పిమ్మట జలోవచయమునుం జెప్పినారు, చకుర్ధ పాదములో లప్జెను పొం 

దుటయుం ద్యజించుటయుం జెప్పినారు. యథా'నంఖ్యము గా తావముచే లజ్జ క్షభి 

"గను జలగివచయముే లజ్జపోయెను అని నిద్ధించుచున్నది. ఇంశకన్న వివరీత మేమి 

కలదు 9 వంతులవారు మూలములోనున్న్న యశథా'సంఖ్యాలంకారమును (గహింవమి 

కిని శ్లో కార్థము "నెటుంగమికిని ఇంతకన్న తార్కా-ణ వలయనా ? మూలముబడి, 

7. ఉఆవచయముచే లజ్జవహాంచితిని [భర గలించినంతతటు బలియటచే. లష్ట్జిగచా], 

8. శావముే లజ్జ త్యజించితిని [తావము భ_ర్హ్భృవమరణజినితశోకమును నూచించు 

ను గదా], అని వివశ్నీతము, ఈయర్థము తెలియక (క్రభుము మార్చిరి, 

నంగ... ..వోరామచందై )కజీవితొ! 

[5] గరయువు,_[తనలే] వీని శే విలావమిది, / 

1324 గంగ,--వో మహారాబా |! దశరథా |! [అని మూర్శిల్లునుస్న ది]. 

యమున... వై యకొంగున వీచుచున్నది.] అకా! ఊణిడిల్లు మూజుడి 

ల్లుము, ఎల్ల గొగములచే నగచుటకుం దగినవాయా ండు, 

నంగ, —_[ ఊణడిల్లి ] సఖీ ! నరయాూ ! నీకొకరికేగాదు,..... 

గంగ దశరథునిగూర్చి రామచందైై కజీవితా అనియేడ్చినది. సరయావాక్య 

చులే...1. వీనిశే అనంగా ఎవనికి వి దశరథుని కా ?) రామచందునిశా ? బ్ర, విలావ 

మిది. ఏవిలావము ఏ గంగావిలావమా ? రాముని (వవా'సమువలన దశరథుండు 

మృుతినెందలంగా గంగే విలావము గలిగినదని యఖ్శిపాయమేన్సి ఏీనివలని అనవల 

యును. . రామునికింగలిగిన వవాసదుఃఖము కై గంగయేడ్చినదనైి తొత్సర్యమా? "రామ 

(పవాగ మింక గంగకు తెలియనే తెలియడే? చుజీ యీతవయొక్క_ చర్మితమేదు 

నంలాఅవై్యైవ విలనీత మేతత్ అని యూ, దీనియొక్క_ విజ్భంభితమే యిది అని య” 

రము, 3. వీనియొక్క-  యనంగా రామచఛందై )క జీవితత్వ్యముయొక్క_ 3 దశరథ 



పంతరూంకము, ౫౯ = పుట, ౧౮ాగా 

జీవితమైన "రామచందుండు అరణ్యమునకు పోయినందున దశరథుండు విగతజీవి 

తుండాదిమెను, అని యభ్ళిపెయము, పంతులవార్మి తెనులసముదణములో విలపిత 

నుని నీకారగమునకు సిశారను అచ్చువడియన్నది. ఈవండితులకు అభ్బుపారంగా 

టనునది యంశదుగాన వీరుచానిని గబాంచి యిట్లు పాడువేనీనారు. 

యమునాభాషిశము. వింతగా నున్నది. “ఏథువకబద్బు ఏడువకుము; చ 

క్క-6గా ఏడువుము ” అని యోర్భ మగుచున్న్నది, శీ. వగవందగినవాం డనుట కర్ణము 

బాగుగా ఏతువుము. అని “కాదా? ఇదియ అశోచసీయ!? అనువదమున అచ్చు ) 

కూర్పు నుజ్జివాంయ. నష్టును వవలుట'బే6ం గలిగిన చే. అశోవసీయం6 టనలగా ధన్యుం 

టు అని 'సొత్చర్యము, 

ర. నీకొకగి"ే "రండు గో 'నరయువు Ly శావున (నీకొకణేకే గాదు 

అన్న "ములు, 

గబా ఎవ స్పుట, స్త 

(2) | 'నరద్యయవు “పదవియదభింభుటటో నటించునున్నది,..-ఇది కవివాక్యము, 

126 సరయాపాానమునకు కర్షవ్యోబబేశము.. 1, ఈమాట (కకారము 
ఆపె త మేను సోయనలనీసది 9 చిన్నపిల్ల లాకరి సుకరు వెర్కి..రింతు కొనునట్లు 

పక్కి..రించుచు 'శసలవలనీనదా 9 ఇది భూనుటుెళకీ నా రసలు వరులు? భు. అథ 

రొాస్ఫుగఃం 'నాాటయ[ మ+నియదరుకును అభినయించునున్నది. బ్ర, వంతులవారీ 

తనుంగుధ తొ అని తృతీయ యీమి? 

(0 “| నుణ నుండ నయట్టిన్వబి నునియందుల। ల్లి నది పతదదో(మునునగని నది 

1932 నానడు ంగ సాం కందా ం౫ను] గలబియింతకం ఉల ష్ణ పొటు, 

స్య సరయు! pA" B35 NoN wD విమానము. కలిగినదని "సర 

(యు ౪ బంక యుల, అన. నుం, ఆజ్బ త ంథము ను నవి స్తరము గ 'జిబ్యబుని 

AA, అందంల ముల నల్, చుటల అంతల అంభయయం బోవ్వుదుసంగ్యూ గం 

గ్ నష్ట నివన్బి య క్షమైన యాఖసబ్ధథముం “౦సి భరయువు గ ంగనుగూర్చి తన 

బుదిలక నను "సీటు ంగీ యిది. ఇంతే రానునియోానగరూవమైన. వివత్షనియ్ 

నంగ Ja WD దోనము న ంబంధపగియయు న్న కని గంగకు ఎటు 

కలేదు. “గన టి జట లల భోసమునుగనినటి అనుకు 'నరిగాదు, 1. సగుర్భ మాట్ల 

మునక అరమ మాటు. నాగ రము [ము 

న [గుం సా వ్యవిష్ణాతుం 'సేతీతుం నా స్యపీతీకుడా 
ప్ పాటలో న అసో స ti: 

నటన! నటట స జగం విప త్పోతం 'శమనా టై, 



౧గాం ఆం[ధ(పసన్న రాఘవవిమర్శము, 

"నుజనస్స కిబొనేయని పాశాంతరము, 'తెలురసము[దణము,___ 

నజ్జాతుం నా వ్యవీజ్ఞాతుం 'నేశీశుం న వరీతీతుమ్ 

నుజనే స్వజనే జాతం వివత్చావం 'సమీదాలే. 

నాగరము ధ్ర ణార్భము,._ బంధువు బంధునునకు సంభవించిన యావఠతొ ఏ) 

ని ఎజుంగనుం గోరంయ ఎజుంగకండనుం గోరందు చూడనుం గోరండు, ఒవ్చరికిం 

వనుం గోరండు. --అమ్టేనదా Nox వనరథునికిం గలిగినవివక్తునుగుణశించి యిప్పుడు 

వ్యవనారిం ఛినది, ల్లి. అవజ్జాతునా_ అనంగా నిందింఛుటరు. నిందిందుట ys 

వృత్తాంతము గా గంగ కంర ward అవిజ్ఞాతు పకు అనుటయీచనరి, అగో నా 

వ్యు "పేశీకుమ్మే సరి. 8. నుజనే అనున॥ వ్దమిజే. సమీనాటే అన్ను క్రియకు కర్తలేళ 

పోయినది, కాన (పథముయే యంథభవలయును. శీ, వంతులవారు. 'సమీనవాలే భా 

రము "నెల్లుంగక భగ్గనని యాగ్ధముగా6 తలం, శఈగుమున్నంభముల కన్నిటిిని కోరరు 

ద్వితీయాంతము'గానున్న వివర్సావమును (వగోదుగాయగోని మీదా టేకు [అనయగా భగ 

దునకు] కర్తగా బీసీనారు. సమీవాలే అనంగా కోరు దున్సాంటు, Sou కోన్లీకా 

'నమీహః భునరగికథరే తా వునార్యం కరోతి * ముదా, CREED) సో wu |] 

స్స య. కృజ్యాణకా లిసా చమసోారథ!'” అదురు, గ పియాజి వాళ్ళో 

_శ్య్థనుఖి సృమీహికునొ..___భారది. *విహిస్ట్ర రం శారయితుం కృ్తాఠత్త్మా” భట్టి, 
ర. తగని తసనివని 'సుజనుం డోల శోయును ? గంగ యేల జీయును? నయ 

అ JdedcApo గాదా సొంయవడ వచ్చు ను? కోరమి యేమనలగా దు[ఖ*సవాభ్వము ఖీ 

శ. (.దోసమునుగనినది.__..ఈవి దణము మూలానుసొరియయమ6 గాదు, నివ తో వట. 

ల 'పావజొతములు వివర్తునరు విశీవణములు, “రన జాతం 

వివటం పాఫంంి) అని యపంతవిలయును, త్భస్టలలి Wl గా వదు సోనగొన్న 

జాతొ వివ తో? ఫేం “కావలయమను, ఎేట్లును అదు... గాన పొదనును విశ ణము 

యుట "నరిగాదు. విభల్ళోవ. నునోరాగా నినన క్షణుయినసి"వ జుని యనసయింథు 

శేని, పాౌవనయయ. క్షమయిన వివ త్తని టినియం టినా లేమి 2 పాపము (యకరణనిరుర్థము 

గదా? పాఠ చునునాగరపాొళను గరి. పాన మనుజ సే Brava పిదుగువటిస్ల' wn 

నో వోబ్చివటిన దని సష్టరాస స్యము, 

అ॥ తనదు వనిన సెజుపితన రుటంబజుయిరి 

[61 'పొలనంబొనర్చివాన్రీయనుట 

1838 పచునదియన భఉలక గంజాం యి నెడునిదియన్ళ పులకవావా స్వ ర్ల 'ద్య్వార 

మదియనర్ష శముగనగవడియెడి, 



పంచమాంకవము, ౫౯ = పుట. ౧౫ాద 

మూ.-కద మేవ న రేస్ట్రాణాం 'స్వర్ష ద్వార మనర్ష ళం 

య చాత్మనః వతిజ్ఞా చవబా చ వశిపాల్యతే. 

తమ్మబపలెజ్జిను (వజను వరిపాలించుటయే రాజులకు గడియ తీనీన 'స్వర్ల ద్వారము, 
అన్ది యర్థము. వంతులవారు 1, *తనరుటన్ * అని (క్జ్ఞానిర్వహణము ను 

(వజొవరిపాలనమునకు "కారణము గాసో భలముగాసూ మార్చి నారు, మార్చు అసం 

గతము. వ్లి, అనర్ల శమును విశేవణమును పృథగ్యాక్యము చేయట మూలధ్యంగగ 
ము. యతిఛశూరణములు-__3, తనరుట్క శీ. వానీం(నుట్క క్ర. అవాహ్క డ్రి. గనగవడి 

మెడి; ఈరీతి నున్న (శోంయయమునితలంచెద, 

ఆ॥ తాసెనర్చు[ఫతినతవ్చకనైజ వుట | మేలుగాయబజల నేలుటయ ను 
అవనివతులకి దెయ సౌక్ళ తొర్హ శదండ | నమమర'రాబి ధాని చ్వారముగద, 

వు! మునునీవి బి నదౌవరద్వయము నిశ్హున్నాపనీరాముంజే 

[6] వనవాసంబు న శేగుతకా భరతుంజే పాలించుతన్ఫూమినం 

ను చనం్లా శేయిదిమాటవించుజ నకుకా వ్య గారు నిక యుక్కి_వీ 

డని 'సంళ్ళ _ఫ్లీనిరాముండేగనుమసహో ఘూ రాటపీవాటికికా, 

1. ఇచ్చిన ఇచ్చిన'దాని నిమ్ము నుట చక్కగా లేదు 3 ప్రతి శ్రుతము నిమ్మ, నుట 
సరి, మూలములో “ జేయముగా బేనిని ఇప్పితివో "దాని నిమ్ము ౫ అని యున్నది, 

చి, ఇకా... ఈన-కారబము పాదవూరణము, క్రై శ్వ. రాముడే ఏగుతకా భారతుండే 
పాలింనుతకా..ఈయీనథార కార్థ శెకారములచే నింతకుముందు "రాముడు పా 

లింవవలయుననియ భారతుండు ఏగవలయుగననిఠయు నెకయేర్బాటు జరిగియన్న 
ట్లళ్ల బుగుచున్నది 3 మూలములో నీంయవాథారణములు లేవు, గ్ర, శై శేయిదిమాట...... 

ది వర్ణము, డ్రి, సంతృప్తిని వీడ్కౌని అనియ నన్వయ మగుచున్నది. 

[ర] క! చలువలండరుగంగకా | విలాతికింజుట్టజికము నెట్టనయనుటకా 

1349 గలువలెబిగి జె డవుజగం | బులుగాచీకటినిము నులసంచోండిమివీ డ౯ా, 

పద్యార్థము,-...కలువలుమ్యశము జిగచెడవ్పు జగములు జిగిచెటును, 1. బగం 

బంలుగా--ఈగాకుబదులు ఎకారము వేనీన కలువలుం జెడును అను నర్థము వచ్చు 

ను, ల్లి. బగంబులె చీంకటినిముగ్గు..అభి న్నా వస్థోవ దేశమున నై భిన్నవదోపాదానంబు 

దుర్చలీకరణయుగా నున్నది. “కలువలుమ్మాత్రంచా బొగంబులి. వీశటిలోన ముని 

“ఫోండిమివీడుకా.? అనుట మేలు. 3. చీకటిలో మునులసటను చెవ్వుటచేతనే పోండి 

మి వీడుట _గక్యుమైయయన్నది, గమ్యమును వాళ్యమజేయటణే ఉత్త్షవుకావ్యత్వ 



౧ ఆంధ వసన న్న రాఘవపీమర్శము. 

వోని కలుగును, పోండిమివీడకా అనుముక్క- లేకున్న మేలు, ల్లీ, చుట్టజీకము నెట్టనం 

గనుటకా-_చుట్టణరికము చే ననున యతిక్రూరణడంబరము, గ్ర. ఏిలాసీకి కలువలు 

చుట్టములా, విలాఖికి కలువల అంతు చుట్టూ? ఆగు సందేదాము గలును. “సలు 

వనలెటండు విలాలికి వెలలంగా నాతఠసికిని వియబంథు ఖులా, ? అని సూర్వార్థమును 

మార్చుట మేలు. 

జం-వ పుడు, 

సా మై "చేయవానననంటబులకో వినర Ey ఇ సయొక్కీ.ంత సే 

[8] "పేళాం'చంబపం'మాహాము 0 గుగొసిరూపింబం నంట రార్టీ యం 

1357 జాకార్భణ్యథు రంభరుండుకరగం చారన్నృముంభో అదం 

es ంఢంబులంబో అఆంధావిటి ఫస | పంణలబుట స రఢీ బయ” 
లా ౪ 

మ్లూ,---నరేన్ష 9% నై శీయావవనపరి చంక శీవిసభిన 
(బ్బ 

ణం మోనా థో నన వినర ర ఈయోాం ర న్షరగత 

Mf, 
నుం ERTS నుదీమినకర jo న కృప, 

ళ్ళ 9 నీవ నేం ణా న్నున రయ క 4) జ్ఞరస రథం, 

“శై శేయీలీర్థనకు కశరగమహోరాకా ఉల్ల నోయి 2ిక్కంంతి 'నెళు మూర 
(కోధములకు గగరుండై' చోరగాస్తుంటై నలోధి తన నున్న ముగోనిటో 3 కుమారుని 

[రాముని] విభువయొలయాయెను, న్్తివర ;కటనుంటో టి | ఏయు లనుమూ సము నటి 
(0౫ వా 

ఛవేనెను * ఆని యర్థము. 1. బద్యములలో రాబ్ముటస్రోనతు లేదు. ల్లి (పణము 

అనే రత్చమువ లెను గట్టి వరకలవ లెను విజిటివే సను అని యున్నది. (ప్రాణములను, 

రత్న్నోవమబే విడువ శక విడువిలేక విడిభననియ్, ౫ గట్టవరక కయపపను నీ "సులువుగా 

విడివెననియ, (వల్ల ముగా నున్నది. thst ఇంతకన్న పెటు" 

యట యొట్లో! వంతులవారికి ఈతప్య గలి ననిథము వింతగానే యునస్న్యటి. ఎట్టునిన, 

ఫీగికి శరణ్యదుయన శీను తను నుయగుము[ ప్రభుము ల్ | సుమం టో CIE Crees ముం) 

గా శృంగభాంనముగా ౯ సతీం చోర స్త? అని యున్నది. ఈం! నులి అమ్ముతూ 

దిద్దుకొను పటి తేలివియా 1 ఆఅసంగథన్య్వముం' గను పొటు తలినియా Pp ప్ర న గజ! 

తం మణికి అని యన్వయింటి దంభినారు, కవివ్భడంకో ముజుంగాలేకో అచ్బుతిట్టులు 
' a f 

Sore "నెంచువారిగథి యింతయ్. త్ల. కధ నిరూసింవంగనిరూపీంచు 

టకు కు కర్తగా నాఫా నీల్లు చున న్నది, ఇంటలివివ ర్యానవరంబర ౪ నిది బంచులవా 

రికీ మ్మ భీము ఇది “కిని యజుంగుటన యోగచ్ళష్టి వలన్రీయున్స ద, భు?ాభఖముం 

బట్టి పథ "కాంచుటకు కర్మ “గావాలయును, గ్ర. ౫ నిరూపింభంగ అన్గునీ యిళ్యక్థ 



పంచమాంకము, ౬౦ = పుట, ౧౯౩ 

పదాపూరణము "లేచున్న సీశ్లేశము 'పౌఠపలకుం గలుగదుగ దా, 6. (కుధయు గొవ్బది 

యయనియే మూలన్సుం దున్నది, బహుమోవానుస్న క్లే గుహా కుధ యన్న భూలమునకు 

'నరిపోళ్నను.. as విలువ మ. గా ee శెలుశుట 

ee "త క. తృణవి మానము? ene మందలు. gy 

"నెల్ల దూర అటక స్థ్రమం ? గజి పూజాది కముందు త్యారు - 

మంగళ స నూలంభనము లయందు, నుల క్ష మగుట'చే శ స్తమని రీర్పడుచున్న, 

ది. "కొవున దానిసి 'వ్వట (వస్త 'స్తుళవిరుద్ధము = “నున్నది. 8. శ్లోకములో కరిపాటీ 

విదిత? అనుచో _న్ర్రీరిలవివళక స్వారో స్యము జే fof (శి -ఈంటెపోటు చేతనుం 
బోలె ఆముమాట'చేత దశరథునివ్భ వంయము వీలిపోయెనని ధ్వనితమగుచున్న ది. 

సాతబ్లులను గొలునుచుం గొన్న్నిదినముల్లు గతపుము,.._.ఇది శీరాములవారు' 

ర] సీతతో. బల్కి-సమాటు, 1. ఇది మూలములో ట్లో కొసూర్వార్థమొ. తనీ 
We స _కరార్ల యు! వనంబునకు నాతోడం జునుబే దేరే రాణురో ” అను 

నవ్బశ వాపసీ bn ఈయీబ్బుశవాఖానిలో 9, 4 త్తరార్థము సరయావా 

is "రాముఖాపి వచు సీథకు డబ దేళకము కల్చద్వయయమ్సు ఫై కళల సునైక 

'కార్థము'గా మొత్త మీకశ్గోకముగా. నుండుట యెంతయు 'నవయోజనము-గాను 

Stns ఉన్నది. వంగులవారు. అందలి "పూర్వార్థమును గద్యీకరించి, 

(వత్తరోర్థముతో: bak పద్యీకరించినందులకు సా్టరస్యరిశంరా మేమి 
యు "కాళబము'గా సగభడదు, ఈరెండు కల్పములకును మూలల్లో? పరచు = 1 

(6 జా శ్వ కుతతుం టి మీ! సరద కలిని న న్నంో 

జనం వనజుపద్తా se. | సమాగచ్చి 'సెజ్ఞావ వొ, 

ea మూలము లకీ స్నవో “రాముందు 'చప్పిన శండథుకల్పంబులును నట స్టకో 

ముగా నున్నమేలస సరయయుభు వాసి నేక టి గోళము గార జెపి ర్స అ పాభధాన్య యఘు నులి 

కీంరముటుకు. వనభాపి.ళమును పవ్యముటో | “పట్టక . గభ్యములోన్లే “పట్టుకో న్నధి.. 

8. మూలబుంటలి. వాషాబ్లిము'బీ రాకు & ఇండుకల్పములను ఆదిలోనే ఆఅఆలగఏంపు 
(11 

. 

frm aR ననియు, టగోదుకొల్సము, పనయ్ మే ద్వితీ యయకల్పము పదిని బతక 

జ న్ న్ న తు. ము 
ముండే నీక ముగి ననియు; , వాశబ్దము ముందు వినంబడినచ మ్యూరిబ్ల దనియు. 

పిట మగుయన్న్యటి, అందున్ అబుయొక్క- "రామూనుర _క్యతిశయము విశధముగుళు 

i న్ని, . వంఠులవారు వాశబ్దము'్తు త్యజించినందున, అది. తమవదదులవ అనే చాటి 
ల (4. 

పూరణ భుని భలంచినందున, ఈస్య్టార గ్యము జడినది, 



౧౯౮ ఆంధ్ర (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము= 

ఓ యామి నయా మీతి ధవే వదతి పురస్తాత్ కణేన తన్వజ్యాః 

గకితాని శ్రరోవలయా న్యవరాణి కుశ స్తై వ దశితాని, * 

శ. అను శ్లోకముతో సదృశముగా జయబేవకవి యిందు సంవిధానము కల్పించి . 

శ్లోకము రచించినాండు. అట వలయగళనముగని తోడ్మొ-ని పోంచలంచెనని స్వార 

స్యము. ఆటను “యాని అనియన్న జురోవలయములు గళితములు గావు. అందు 

చాశేబ్దము'లేదు, మూలముబడి మాడంయగా రాముడు గురుజనముకడ తనభార్యాను 

రక్తిని (పకటించుచుంజేనని రనీపలకు విశదమగును. పంతులవారి వ్మకియంబట్టి చూడ 

రాముడు తొలుత ఈతొడును నాశేల యని సీతను దొలయగించుకొగ యత్సించెనని 
యు, మూర్శ శూచి చచ్చునని వెజచి _స్రీవాత్యాభార్యావాత్యల కొల్లక గత్యంతరము 

చేక తోడొ-నిపోనంగీకరించ ననియు అనుర _క్తిళూన్యుం డనియు స్వారస్య మేర్ప్చడు 

మన్వది.---$, రామురో--వనబివత్తా్శతీయని మూలము. ఇది మూర్శితురాలికి సీతకు 

నంబుద్ధి? కన్ను లెజిచుట మూర్చ తేణీనందులకు నిదర్శనము గాన, కన్ను తెజివు మను 

డ్రౌక్టనను -ఈసంబుడ్ధి "నూచించుచున్నది. మూంతపడియన్నకనులకు వర్ణన యేమని 

దీనిని పంతులవారు కొట్టి'వేసీనారు._ 

గతం భయం ీరు "నురారిగంభవం | |త్రిలోకరశ్నీ దుహిమా జూ వజిణకి.. 
త చేత దున్మీలయ చు రాయతం | మయాూత్సలం (ప్రత్యుష నీవ పద్మినీ, 

అని ఆాళిచానీంయవికమోర్వశీయమనుందు మూర్భ త్రేజుమనుటకు మాజుగో కన్ను 

దెజవుముు అనియున్నది, అట్టిస్వారస్య మిటనుంగలదు, హాకుకట్టియయే "కావల 

యలాాని స్వ్వారన్య మేల ! 

[5] క॥ నీతోడలయనాడనాకొం | (ీలిన్నాలుగుయనములు వెసనలుబొముల్" 
1367 నీతోశంనాతకు న్న నె | యాతన్మ న్వంతరంబు అన్నియయేంద్లుకా, 

ట్రీతికా పా, 'వెసకా..-య. 1. మూలములో (ప్రీతి గమ్యము, పూర్యార్థ 

మునేశల్ల నదియే. తాత్పర్యము. చాని'నే వాచ్యభాంగిం గూడంజేవ్వట్సు ఈ _త్తీన కావ్య 
మును పాడుచేయట్స' మూలములోనే టీకం నూర్చుట. ఈమాట యిట నావళ్యక 
మేని. ఉ_త్తరార్థములరో. 4 దుఃఖము చేత * అన్ది. ఇిచ్చవలదా ? ఏమి కౌశలమిది! నలు 
జెములలో లేని 'స్వార'స్యన్వు ఏ, వెగలూో నున్న చా? 3. బొళకా...భాట్టునకు ఆశీ 
శ్నావసం పార్థ నవిథు. లర్థ ములు, -అందొకటియ నైట-పొ-సంగదు. కాన నిట భూట్స 
రమోాగబు -'సరి"గాదు, (పాగతకారమునై ౦ర్భమున్లు చెటుచుకొనుట | ఇయ వంథుల్న 
వారు నైజిస్తోత పాఠకులు ఏనుళబ్బము కళయని వాదించిన క్లే తొమిట తద్ధర్హ్యా ్థక వ్రళణు 



పం చమాంకము, ౬౧ - పుట. : ౧౯ 

"ప్పురుమైకవనచనబదు కళయనివాదింఛి, చెంాతన్మ న్వంతరములు [(వనీద్ధ మైనదున్వంతర 

బులు] అని యర్థము సాధింతురుగావలయు, బెకడు భూతము, శ్వ, ముజీయ దీని 
మూలము అనుష్టుజ్బ, దానికన్నం జెద్దదై నకందముం . దొరంకొనియయ ఏరు అందు క్త 

మయిన వదునాలుగును ఇందు చెప్ప నేరకపోయినారు. అన్ని యనుసంఖ్యా'సర్వ నావు 

ము'టీ * నాలుగు * వరాదర్శింపయబడుచున్నది. అన్నియె యనంగా దున్వంతరసంఖ్య 

యోని, వదునాలుగనియం బన్నుదురుగావలయు, అన్నియె యాను 'సంఖ్యావావకము 

(టఖివదోోళ్ష్ల 'సంఖ్యావాచకముయిన నాలుగును వరామగ్శింవక గాణభుయిని చునర్షం 

తోరమును తడవుట న్యాంయ్యము గాదు, సైగా అన్నియె యని యవ ధార ఇార్ధకము 

అగంగ్నతముగొునున్నది, గ్ర, ఉ_్తరార్థ్యములా పదునాలుగు మన్వంతరములు వదునా 

లుగ ఏంధద్లుగాయడ టఫోవునని యర్ధమగుచున్నది. మూలసర ళతగనుయయ, 

త్వయా 'సదుం మే చత్వారి | యామా ఏన యగా న్యపీ 

చతుర్దశ సమూ స్వాం తు | వినా ము న్వన్తరాణి మే 

జొనకినిం బూచుటశీ యిట్టులుండు లత్మ్మణుం జాచుటక నీ వెట్టి నారడవు$---- 

1968 రగొనల్య "రామునితో వలికీనమాట యిది, దీని కిట్లర్ధ మగుచున్నటి.--- 

“నీను బొనకి'నే ఛరిగా చూడ లేకన్నావు ఇంక లయ్మణుని నీవు సరిగాం 
అాాతువారి అని, మూ, అత్మ్యణీ 'సమీశ్సీతరి కో భవాకా జొనకీసమీమణన్య : జాన 

కీని నీళు విచారించుకో నక్కుుజ లేదు, జానకిని వివారించుకొనువాండు లకత్ష్యణుండు 

స్టాండు అన్ది పీనికర్థము, దీనిని వంళులవారు అవిభముగా తేనిగించుటకు ఏమేమి 

పొరంబాట్లు వడినారో హాహాంచుట కళ్ట్ఫముగానున్నది, “ఖెవ్వలోనిాయి” యుజ 

"'బీళయు'గా తేనియిం'బియయందురు, 

౬ఒ౧-వ "నుట, 

చ॥ వ్రముదిళ న క్త్రంశోభనల రామునికిం జతల శ్లైెలత్ముణుం 

[11] డదురంగ బుశ్టెమొగ్గ లన నగ్గలమైన Crees 

1979 శ్రోదుమునం ధడ్చిలోకమె భృశంబుగశోకము "దొల్బుసట్టుగా 

నగభుయకచిల్లమేదునుచు సాదటనాణెద ఫీ జెంబోంటుముల్ , 

భూ ని రొమం రామస్య (వముదిళతముఖా మ్మూరుహరు చె! 

జటావన్లీ ర్హ్యల్లీముకుళ "సద్భ తై రాహ్పవ్భవతై ! 
నిషిఇఖ్బ్చు సామి థి? కథమపి వితేనే ఖలు యథా 

శాఖా బొతం మాత? కరుణమయ 'మేఠజ్ఞనదపి, 



౧FE ఆం(భ్ర(ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

1. ఇడలళ్లె.. మూలములో జటావన్లీః [జెడ లనుతీలను] అని యన్నది, 
తీలలనుట అశుశులను మళ్లి వెడీగ్ణ లన్న ందులకు కడు పోషకముగా నున్నది. ఆసొ 
బగు తెనుంసలో పోయినది. ని, అమరంగ్స 3. అగ్గ స్త లమైన-౦ోతి పాగ బంధునులు, 

శ చతుర్ధ పాదము అజానళ_స్తనము, లోకమెభృశంబున శేకము'దాల్బు గట్లు గా౯ 
ర్ర. ఇట్లు దీని నువశర్జి నీకరించుట సరిగాదు, ఇదే యిందు విథేయము రచనాభంగిచే 

చీని పౌథాగ్యమును చెలు"పుట ఆవశ్యకము; “అట్లు లక్షుణుండు చేయలగా నీలోక 
మెల్ల శోకము పాలాయెను_.ఏవంరీతీ౫గా నుండవలయును. శ్ర. అట్లు? అనుటశేత శోక 
“ము దాల్బ లేదనియు నర్థదుగుచున్నది. మూలము మూడుండు, విభఖేయపాధాన్య మెంత 

ఒకరా శాపాలు నిర్వహింవంబడియున్నదో ! 7. కరుణమంక బ్లు న్మునుమయట్ 

(ప్రత్యయ చెక్క_డ, తొల్పుట యెక్క_డ? 8. (శమమునం దడ్చుటయేమి? ఏమి శమ? 
9. హాస శ్రమకన్న'నెం డగవడదు. కథమపి యత్న గెరనమును తెల్పునుగాని (శోము 
మునుగాదు. 10. తడి స్స ంయనురూభను (శ్రమము గానేయన్న ది, శ్రుతి 'సుఖముగాదు, 

1. శోభయలాకలుసధాకుయోగయన ద్వితీయ 'నిడుబాఠర మేలకో తెలియలేదు, . 

క el వీశచాలచాల చిబుతపారలుమీరు | దక్కి_ణం'వృుదిక్క...దై' త్యనిలయ. 

| 1384 గుడుల కల ను దుమల పకల | బినకమీవచాచికినికోశాను, 

: క చాలా, వి చేజాతనయా తరళ. 'భవన్తూ.. 

దిగ్ధవీణా చ రజనీచరచ్యకజొష్టా 

. తద్వత్భ వత్ఫలతో యేద ముచాహరామా 

మా రామ' నచ్చ నయదశచీణ దథతీ.ణాశాక్, 

1. చాలు. వి చిజుతవాగలు -- దిట్టలుగారనియర్థమను చున్నది, మూ, 
తరళ” == చవలులు అన లగాకాళతుక్టవవణుల్సు తి. దైఠత్య-_ఒక (జ్యా ఇద్దణా ఏ చృక్రశ 

బ్ఞస్వారస్యముకల దా? శ. అయ్య-- మూ, వత్స అనురాగానూచకము గాన త్యక్త క్ట 

ము, క. ఇంక-.-దివ్యమయిన పౌనపూరణమేగ్గాన్సి, ఆర్థమున- కంకర ర్ల శువు, దుల్ 

యు నిందు 'మూలమందుం గల డ్రి, నయదతీణ జ బీశేమణము Mein వరి 
హరింవంబటినది. చాలా తరళ నయదతీ,ణాదిశ బ్దముల స్వారగ్యబముశే శ్లోకభావమే 
మున్క-_మీరు (కొత్తకొత్త, ఇిశ్రములుగాంచుచు. ఏముజీయమండంగా ఎవరేనివై ళ్యులు 
నీతను కజట ముటుంగనేరని"దానిని' జూరింళురు. నీవుసీలిజ ష్థైండవు.. అడూసు దొక్క.. నేల 
కాలుగడుగ నేల. అట్టియనర్థములు సు... పోకయేయయండుటమలు, "కాన 
నటకు పోకుము, అని, 



F 

కం చమాంకము, ౬౧ - స్పట, ౧౯౭ 

[8] క॥ 'పురజననయనార్చితమా | వరకువలయ'చదాదుమూనివడియి నెరాముం 
1802 డురు'సురమురజద్విగుణిత | గురుగుణరవముత్య శార్జకోదండుం రె, 

స అత 

ఇమాం సురమురజబగభిరాథీరనాద | ద్వ్యిసగుణగుణన్యని భావదత్తసాస్తః 

“ఫురబననయనార్చిళం దాన | గువలయ'దొము బెగాను రాదుభి, దః, 

లం బద (మాసటి క ప్రభు పానము మూలాస్థలబ్ధము. కథబుయూ డును 1. వర్క, 

రి ఉరు ప్ర గురు కృ ొముడంతోములు 4. వాడిలా... ఈవడి రామునికి జయ దేవు 

డుపెట్ట లేదు. జయలేవుండు మెల్సంగా నే నడువనిచ్చి నాయడు, నీఠకూడనున్న దిగదా, 

పౌవము! త్వరగా నడువిలేదుగదా ? నంతులవారు తము గ్ర, యతిచాధచే నీతొరాయము 

అను గనికరము లేక శటునుచున్నారు. గ. ఆరుసురమురజి...... ఎంతపెద్దవో పీరు 

చూచి వచ్చినారా ? ఎట్లు తెలినీనది ? 7, గగీరథీ క నాదము పోయినది, తోలువూ[థ 

చు నిలిచినది. 8, శా క్ష రామునికి వంకులవారు వసాదించినది) జింయదేవుం 

a 'బ్నినది “రాదు, 

సరయను. = 'నఖీ |! గంధీరోము గా మోయ 'సురచ్భుదంగంబు ల చేతం నంఖీరో 

1398 మెన్మమోంతయే'మో సీవెటుంగకున్నా నృ ' 

జై 
నిశజి।చెలీ, నీ పెటుంగళ్సు గంకీరము"గా మోయచు "సురచ్భుదంగములు గంభీరవిప, 
యమునే "సూచిం 'ినవి....అని యర్థము, మోయ శరిగాదు, 'సురలు వృదంగము 

బొయించుట'చే “సూచిం భన యగ్థ మిది, రాముంతు చఖీఖముసశే ౫౦ దరలెనుగావు 

న ఇంక "రానా దినిభన ముగ ననియు తదుశిల్ల నేదుము కలుగుననియయ, ఈయ త్బా 

బాము'టే జేవళలు సాందీసాదబు ఫోనీరని వ్యాదంయయము, వంతులవారు ధ్వనితశశ్చార్థ 

ను (గపంవక (మార్ యాని తేనిలోంచి యాయంకస్థమున్లు నివారించినారు, 

మూ,ంంనణ్కి న జొనాస్రనమ్మీరం గ్వ్వనద్భి 'స్సురముర బై 8 కిమపి గమ్భ్బీరం భధ 

[10] క దనవాసోత్క_ంకుండగు | తనవవితోంయాడనరునుధరజబీిసుతఖీ 

1408 తనుముంబొలదుంబీర | 'స్వనమునబంధులుదెలినీరి నె+ధు-చరితముకా, 

1. సాభుచరితయుకొ.. బివరిచరితమును ? నీతచరితము సని “స్ఫురించుచున్న్న 

ది, అమెకు సాధుచంత ముకరు. బోధింభవలనీన వనక లేళపోయెను, భర్హ చెంట 

నామ శనుటణేశనే అయెసాధుబృత్షము వోట్లరపం. టెల్లంచాయెను,” అని దకర్ధమా గై 

"లేళ లి, అమన డవిడింబట్టి సాథుచరికేమును బంధు వులు చేర్చుకొనికని యలక్ణణూ P: 

” శ తంల న గ మూ, నజానవిపినవాసో త్కటణ్ధయా టాం 
(ప్రీయళు దుసుయా స్తా గళ 1౧0 స్ యువ 



౧౯౮ ఆంధ్ర ప్రసన్న రాఘవవిమర్శ ము, 

చరణకచులగుష్టాన్య క్షంమద్జీ రశ బెక | 
జ్జ వ 

'నస్ఫుటకర మీవదిష్టా చాగ్ధనా స్ఫాధువ్భ త్త తమ్. 

ఇందు నీతయే సాధువృ_త్తము నువదేశించిన దని [ఉజదిష్టాః] యన్నది. తెలి 

'నీరనువదమువలెలగాక [ఉవదిస్టాః] అనుట అసందిన్ధము గాను (కృత నము చితేముగొ 

ను ఉన్నది. వంతులవారు మూలమర్గము గాక యిట్లు ఇజీపీనారు. మూలములో 

8. నీశయ్సా కర్చృతృతీయ. వంతులవారి శ్రీ. + ధరణీనుతజేతను హేళుతృతీ 

య, మక్కి-కి మక్కీగా వడిన గ్ర. మంజీరన్వనము ఈపాడుచేత; నిరువయోగమైన 

ది. (మ? ద్దోరశన్దైః కి కరణతృతీయ. నీత (నూటిమాటలచే నువ దేశిందక] అంధియలశ బ్ఞ 

ముచే నువదేశించను, ఆని క_ర్శృకరణతృతీయల 'స్వ్యార'స్యము, 6. నీవకారార్థము 

ను త్యజించుట గొవ్పలోవము. బంధువు లేమేని సీతకు ఉవచేశించిరా యను కశ్నకు 

ఈవద్య ము క్రరము, 7. వలి.మూ. [పియతమమ్్ ర. చరణకమల, 9. 'నస్ఫుటత 

రమ్ 10. తళ ణకు, త్య, -ఈవదముల |వ్రరోాజగను నరయండు, పద్యము. 

నిట్లు దిద్దుకొనిన చేలు గలుగును, = 

క॥ వనవాసోత్క_ంఠుండగు | తనవల్లభు వెంటంజనుచు ధరణిజయే శో 
 భనమణినూవురమండు। 'స్వనమునబందులకు నే ర్చెసద్వ్భృ శ్తంబుకా,. 

౬౨-వ వుట, 

చ॥ మునుజనునాధు వెన్సంబారియీనిక వేగము గా నెయేగునా. 
[151] జనకజంయంభు9లంగి సల సచ్ళ వులంగను చాంధవాత్య లక” 

1418 ; గొనబయి కాకరా లెగడుగొవ్ప్చగన్మశులుకీతలగోష్టముల్ 

గనంబెనుము త్తియంబులనంగానటు లేలఘటి ల్లెనోకనకా, 

దమూ,ఎా-పురః కా _న్లం యానన్తం విపీన మనుంయయాన్గా్యూ సృరభానం 

తదా తౌ న్రీతాయా। కి గలయనిభౌ వీమ్య చరణా 

ము శీతా _న్తప్తాఃకిముపిచ ముహు, రృన్టునంయనై! 

సమం దుకా ముకామభురరుచయో. చాహ్పకణికాకి, 

1. మునుబిను.విపీనమునకని మూలమందున్నది, ల్లి. బంధుబజనశోక బావ 

ములకు ఉవవ త్తి కి జయటేవనిచే ెట్టయిడినది, పంతులవారు. పరిజారించినారు, 1 

'దానికిబదులుగా సారవంతములను త్రి. పొరి శ. "వూనికలను దూర్చినారు. గ్ర. బేగన 

నా? సరభగమ్= 6రభాసో . 'జేగడార్ద యో, ) .బార్జము మీజు ననిన మేలు, 



పంచకూంకము, ౬_౨ - పుట, ౧౯౯ 

6. "గానె---ఈయవ ధార ణార్భక మేల? "సం దేహము "ుట్టించుటశా? కనాన బలు 

కాక. అశ్రువులలో గొనబును గొనబుకామియ తెలియుట యెట్లు  ఆభేదముక 

లదా? ర. ఈయసనంగతో క్షి పంతులనారిసొంతము. లి, (పాసపోటుచే వడినది. 

10. కడుగొవ్నగ _- ఆమూలకము, పనుము త్లియోము లనుచోటి పెను వాలద్చా 

ఈకడుగొవ్పకూడనేల ? అధికస్యాధికంభలమ్మ ని దంచుటగా నున్నది. దుఆ చితిని కడు 

గొప్ప అశువులగొవృతనబును చెళ్చదు, ౦తీశ్వరు లవారిమహిమ ను చెవ్వచున్నది 

11: శీతలాగప్ష ముల్ __-ఒక్కా-క్క-యశువును ఒకవైవు చల్లనిదిగాను, ఒక వై వు వచ్చ 

నిదిగాను, లేక చలువయ వెట్టయురెంటినిం బుట్టించునది గాను, ఊం జెనన్లియర్థ మగు 

చున్నది. కొన్నియ నువులు చల్లనివి కొన్ని వెచ్చనివి, కొన్ని మాజులు రాల్చినవి చల్ల 

నివి కొన్నిమూజులు రాల్సినవి వెచ్చనివి, అని మూలములో గముముగ్నీ తౌక్సి ముహు స్త 

ప్పాకి”అని యన్నది, 1ర్లి. కనరాను_ ఇదియు | పౌనపోటు తప్పించుకొనుటకు వల్కు- 

టయే. 13. ము_ల్తియయంబు లనంగా ముహ్లాముధథురరుచయకి ఇవి-చెజుకను "దాని 

-.సీఫ్పియునుగానుండ లేచా 0 14. అటు లేల ఘటిల్లెసూకనక _--అటులనంగా బటులు? 

గొవ్పలైన ము _ల్రెములవలెన్యా శీతలోస్తములుగానా ఏ గొనబయికాకయా P-, ,. 

వీవిషయమందు (వన్న ? అసంగతో డ్రిగానున్నది. "కాన నిది యేల ఘటిల్లినదో నేనె 

-చుంగుదున్సు సాదర కారము ఘటిల్లి నీది, గ్ర. మూలములో మాహుర్తువు. 

'సృమమ్ అనుటచే భావశబలత చప్పలడినది, శతెనుయగులో "నున్న అనది: 

సంగ, | ..... అవ్వడునుఖ భోగమును 'సుమ్మితయు. జిన్నవాంత్రైన లక్ష్మణుని 

వే నపేశీంవంబడ లేదా ? 

'నరయువు..__కోరంబడిన దే. 

[5] ఆ॥వెద్దయన్న వెంటంబృ్బథుశ క్రియినువాని | కయ్యయోధ్యంయయ్యె న డవిముణీ 

1428 భోగయెల్ల రామభూమీశ్వరు ంఊను[మి తగత్సవి త్రధాత్రిశు తి. [య 

గట్ల. తచా -నుఖభోగున్నుమితాచ ద్వంనుపినా పేశీఠం వత్ళలక్మ్యుణేన, 
సర. సమీహిత మేవ, 

జ్యేష్థానువ్ళ శ్రీ (వ్రవణస్యతస్య | వినుజ్వాత స్తాం నగరీ మయోభఛ్యామ్ . 

భోగ 'సృమగ్టో2పి హి హ్ రావు అనీ | దభా క్భుమ్మితా జి బినశకాత్శ జే జవ, 

గంగావాక్యములో భోగానుమి| త్రలంగూర్చియే (వశ యన్నది. వంళులవారి 

ఎవధ్యబ్లు లో, అయో ్యాభోగనుమితలంగార్చి యు _త్లీరమున్చది.  అడుగనిది అ 

యోథ్య యొకటి యెక్కువ. మూలములో 'సరయూవాక్యము లో శ్లోకము లగ] అడి 



౨౦౦ ఆంధ్రప్రసన్న రాభువవిమర్శము, 

గన రెంటికే. ఊక్తరమున్నది. "ఇట నాంథీకరణము శాంతొకారచెవ్వలోనిరాయి 

వురాణములకు రెంటికిని అతీఠళై పోయినది. శ్లోశార్థము:__- అన్నను అనువృర్హిం 

చుటయందు ఆస క్తుండె ఆయయోఛ్యానగరిని వదలుచున్న యాతనికి [లక్ష్మణునికి] 

రాముడే సమ్మగమైన భోగబూయెను జానకియే "నుమి తయాయెను.=.1 బంతుల 

వారు రెంటికి మూంజేల చెవ్చవలయ ఏ. తవ్వడు సాంఖ్యము నకు భలమైయండును. 

అన్న్వయని' మూలమందుండంగా పెద్దయన్న యన నేల ? జయబేవునికన్న స్వారస్య 

ముగా బల్యు-వారావీరు? ల్లి, పోనీ, తాముకల్పించుకొన్న యథికో_త్తరమునకు 'నరిగా 

(శశ్చ నేమేన్లిమార్చుకొ న్నా రా? ౩-వృథుశ క్రియేమి? శ_క్రివ'స _క్రియేదుయ్యా? శభ క్షి 

యీనరాచా? గ_క్టియనిరీని వానీకోరాదా 9 గ్ర, కోరంబడినే.._ముదరా'సు తేలు 

గు: కోరంబడినవే యనిన ఉత్తలెలుంగగును, | 

శా అన్మూయెక్కాడి శేశాందండి 'నుతయిందాస్థాని జశీలావియో 

J 9] ౨ గమ్బుంగల్న గ నాత్మ శు తునిది పోంగానేల యాతండర 

82 'ణ్యమ్ము ంగూార్చి నృబిళ్లి కినాతండెటు లఅన్యాయంబుగం బల్కెవా 

కమ్మే బంధము గా౭యగనాదిభల'మేమానీకు రాజ్యుంబరయోా, 

ఇది "మేసమామయింటినుండి వచ్చిన్న భరతునకుం ౫ శేయికిం జరిగిన'న సంథాహ 

షేణబు, వద్యము ఇట్లు వాక్యనులుగా విడుదున్నది...(౧) భి. అమ్మా మెక్క-డి 

£5) గెం దండి ? (౨ వై. "నుత యిం దానానికి, (3) భా, ఏలా? (వై. వియో 

గ్మ్ము 0, గల్ల (గ నాఠ తృ వు తునిది, 9) ఛో పోలా. నేల యాఠతండరణ్యమ్ము ంగూర్చి 9 

(౬) వై. సృహ కిక. (౭) భ, ఆతం జెటు bat sn బల్కెఏ (లా శై. 

వాక్య మ్మే బంధథముగాయగ నాది. (౯ భి. థల మేహా? ce ఇ నీక రాజ్యంబు. 

(౧౧) భ. అయో! | 

: 1 ఇందు (౧లో ఎక్కడి i నని. (వశ్న్వ య'సంగతము, ఏగనని భరతు 

నికిం డెలియదుగావున, ఏగెనని తెలిసీన, ఎచటికో అదియను దానితోనే "తెలినీయ్ 

యుండును కాగ ల్లి, ఎక్కడ అని మాత్రమే అడుగందగను, ౧9 ఆశుళ్తు త్తు ౦ండడ 
వికి పోనేలయని [వశ్న. శ్రి. అడవికిపోయెనని భారకుని*ట్లు తెలియను ? అసంగతాం 

(ధ్రీకరణమా! దీనిమరాలముం గనుండు. 

(గ్రమాత స్తాతః కర యాత "స్ఫురవతిభవనమ్స్(3)వో కుతక(ర-వు శశ కాత్ర్ 
రబికోసా శు శక్రః ఏ (ఇ) చకునర్ణాం'త్వ బువరపిళయా యస్య జాతః. (౭) కిమ'స by 
Pea నా_న్దమ్. (౯)మికోక౧రక్ళవగరా. (౧౧౦ త" థా సౌబభా-పే. 

(౧౨) ము ర్యాగ్బళ్ట ది (౧కళలం శేకిమిహాగి౧క్ళ తవ భరాధీశతా, (౧ృిహా|హాతోన | 



పంచమాంకము, ౬కి - స్పటః £0౧ 

(౧) అవ్వు నాయన ముక్క డగ (9) స్వర్ణ మునకం బోయెను. (3 ఈ అయ్యా 

యేల ఏ (రో నత్త స ఏ శోకము చేత, రచి ఎవ రా పుళ్లు య? (౬ నీయన్న. (౬) 

అతని శేమి ? (ర అశం తతవికిం బోయెను. (౯) ఏల ? (౧౦) రాబి నాళ ణ్ (౧౧) 

అయన యశ్లుల యాజ్ఞాపించెను 9 (౧౨) నామాటకుం గట్టువటి, (౧ 3) అందువలన 

నీకేమి భలము (౧౪) | కప "దాపి డ్యాము, (౧౫) అయ్య | రా ఇపతిటిని!...- థీనిం బట్టు జ 

ద్యదుంపలి (్రాంశముల నెటుంగుండు, శ్వ. ఈ ౧౫వాక్యములలగీ ళో వాక్యములు, 

tn తురకనీ పొయి ba వోలె ay ఎగిదిపోయి నవి. 

కతాబాఠహా?ి 3 me అన్న నత aos క గా bs 

నాశము ణజేనీనవారే కవితొత గర్వ విత్గులై నచో నియం గానివారెవరు P 

కుక వ తులు, 

[2] ౨. ఓసికోమలకంఠమూా | ఈమాట చుగ్గవాంాసన 'సంబుద్ధి. బువా పి 

1434 వయెర్హ్య మైనదని నదీజేవాతలతో 'సంభాప బొదిద్యా పార మునర్చు 

మన్న దొన్రిని మవార్యు'ఓతము-గా గంబోగించుట 'నరిగాదు, వక మార్కా_చరి హోము ఆలి 

భుకమును కవి * శుకవిభతోడళా) అనియెన్సు రాజు దానినే * చాతురీథాదు శుకొరా 

జసొర్వభొ ము ఆకు" Bo NXg, ౨ 4 భుకకు లగ అశ్వరు ” అనియను 'నంతోధించి 

సాడు, (వగన్న సువదుల నే ౭3 - వాపుటలో + అన్న పుష్పంథధయా” జని ర 

ముండుతుము దను సంబోధించినాండు, ఇదియచిశము, ఓనీ యనుబితము, ఆళ్ల 

యోానాం'న ౪ తన్ను యసార్చి తను వ్ల, అలనీనదానను అనీ మబాభిగాసిా అభువా శ 

“గానూ శవసకొనుకీలయ ననుటత మ్. ఇటనెద్ది ముహావ్య్వ స్రవవోరమే సరీ. 

మ॥ తను పన్న ంటిన సొరులంబరునడికాదాబూన్లి నిగా ల నాకా 

] యు నును నే AD రాగిగ (0. ఇంగ రాము of క్ట యొ కుమ్ము గో 

స్ 
11 

Lid జరియకా సతయ ందద్వి? హసయనంగాసంకుస్టయైవెన్క పే Ae 

కు నుదోయెక వినవా “సుమళసుతుంయుకాగానవమాద? కసా, 

వ్ సళ అ wi నానుసర ఖ్ నినివాగ్యో పారా 

nt (నే 'నష్టయాం సయ స మప గాము “రాగ 

నం విభూధి ప ' సొనుజుగాను సం 

0 Cn సు 'సుఖలాభి EES క 3 

నంట యు నున్న సొరుంను వి నిస్భుముణనుంచో 1) aes మర్రి “రాయుడి 

గ. నందము is WR ము చిట అసరే ను CEN టా ry © అ అనీన GLE ను 

2G 



90.9 ఆంధ (పసన్న రాభువవిమర్శము. 

ఆమను 'సుఖలాభమువో లె లత్మ్మ్యుణుండు అన్గుగమిం చెను, వీఘ్నములను తొలలయిం 

చుకొని నయ బువలంబించిన ఎట్లు తప్పక విభాతి గలిగి దానివలన నెట్లు తవ్చక 

శుఖలాభము కలుగుసూ ఆరీతెని పౌరులను వారింఛినరామునితో సీతాలత్ష్ముణులు 

కలనీ కూడంచోయిర్వి---అని భావము. మువ్వురును ఉళ్ళష్థ్యస్వభావులనియు భావము. 
వద్యములో సార స్యము తవ్చ కడవుయెల్ల నున్నది. మూలములో పౌర రాము నీతా 

లక్ష్మణుల యవనమానము లై వ విఘ్న నయ విభూతి నుఖలాభములకు వాచకములందు 

ఉవమేయనమలింగతా నిర్వావాంబువలనిస్రా౦"వు పద్యములో 1: గాథ వమో'దాొ షి 

నాకా. అనుచో లత్త్యణోవమానమును _్ర్ర్రలింగము గాం 'జెవ్సటచే వంతులవారు 

ఇడయగొట్టినారు. ఇందువలన ఆస్వారస్యము నే వీరు (గహింవ లేదనుట 'స్పష్ట్రముగాదా?ి 

ది. విరాగి, శేవల్మవకృతవిరుద్ధము. విరాగికి విఘ్నము. దేనికి ఏ రాగముచేశనే 

గదా నంయయవయోగము P చెపమ్యుము విరాగితో చనెట్లుపూసంగను ? రాముండు వి 

రాగియేని నీతనేల తోడ్కొనిపోవును ? నీతశై కిష్కింధలో నేల విరహామున వేం 
ను ? నీఠతై రావణ'సంపోరమేల చేయను ? పిమ్మట పట్టాభిషేక మేల పొందునుకి ఇవ్వ. 

డడవికి పోవుట వై రాగ్యము వేతంగాద్భు పీళ్ళవాక్యవరి పాలనకొణుకు, శ్రి. గాథపమో 

దా ఫ్లీ-. 'సుఖలాభమని మూలములో నున్నందులకు ఇందు వమోదా ప్ల, మూలము 

లో శృుల్లి ంగనిర్వాదామునతై. లాభశబ్దము చేర్సయడినది, అక్జమునక నుఖశబ్దమే.... 

ఇబాలును. ఇందు అ్మవయోబిన మెజుంక అనావశ్యకము"గా న బ్రడంబర మూ(తలోలు 

భులై ఆ ప్తీశబ్దమును _న్లీ ) లింగమును 'జేర్చుకొని (పమోదశబ్దమందు నీద్ధమైయన్న 
వుల్లి ంగమునుగూడ వంతులవారు అనువయు క్షము చేనీకొన్నారు. పాండిత్యము వీయ 

శేయట యన నిట్టిదే. 

శ. తను 'దా-..-రెంటనెకటి యేనితొలయింపందగు, క. విరాగి--పా, (6. ఐ 

కుమ్మ డికొపా.?, 8. 'నంకుసష్ట్రమై వేడ్క-ను---పా, డ్ 9. 10. శఈశరెండును 

ఉశ్రేశావకర్ణకములు, 11. గఛాఢథ--య,. 

చ॥ నీకతెల మున్ఫమంబునయి శెన్నలరాశెను దారిమూర్జవ 

12] (వకటిసుశాద్వలంబిలయ వాహిని వబ్బలి గల్లి చల్ల నై 

1457 నికటమునండుముందలరు సీరజినీకముది న్యు సేత మై 

వికటము నైమ-రాళరవ వి భమమైన గరాన్సు లెస్సగకా 

మూ. వర్ధా 'నృము న్ఫీకలెలో మృదుశాద్వలా "భూః 

వేశస్వతీ 'సరిదింయం శిణిరా న దూరే 
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అగో చకాగ్టీ సరనీ చ కముద్భ తీయం 

కాదమ్మ కూజిత కరమ్సిత వాంసనాడా. 

దారి సమము ఇసుకతెరు నేల మెత్తనివచ్చికమైదానమ్యు ఇదిగో ఇంత నే 

చల్ల నియేటడు (వబ్బలులుగలది, ముందు కలువాసరాన్సు గలదు అందు కాదంబరుతను 

వాంసరుతముతోం గలనీ చిత్తము నాకర్షించుచున్నది.-.. ఇంతలఘువై న యోయర్డ 

మును ఈవద్యములో ఎట్లు గోనెలో కట్టి కొట్టినారో కనుండు, వసంత తిలకకు చంవకో 

నూల వెట్టుకొనియ, 1. వాహిని వబ్బ లిగల్లీ చల్ల నై నికటమునందుు అనువాక్యముగ్ల 

(శ్రియవదలుకొ న్నారు; ఆలోవము ను తీర్చునది మూలములో ఇయష్ అన్నది ల్లి.ఇం 

దులో తల్లోవము రెండవదిమైనది, శ్రి, పు లని రహా్యమా $ నికట 

మునుపొందును, నికటమందుండును, నికటమందున్న ది. డొంకతిరుగుడు, శ. శాదంబ 

కూజిత కరంబితము ఎగిరిపోయినదిగచా P కరంటు దీనికి బదులు నీర 

_జినిం దూర్చనేల న వద్యము కుదురుటనై యిన్నియిడుములా Pp కదిరినదా గీ మరాళ 

రవవ్శిభామము బహు వీహాయగుటుట్లు P 'సరాన్సునకు విశేషణమగు కొట్లు ? సామా నాగి 

కరణ్య్యో క క్లిచేత విభదు చాహుక్యో క్రి కియా? శరాళము గాదు. గ్ర, చెన్నలరా రను. 

ఈభఖూాత మేల P ఇవ్వదు లే లేదని యర్థమా pై 6. నృుదు అనుటకు మార్దన్నవకటాను; ఇట్టి 

జేతొళ 'వదబంధము జయదేవుని తనా 7. అయిచెన్నలలరారిను ఇది 

"నున్న్యత 'సమాసము. ర, అెచ్సగకఅ=వూక్షానుస్వారము. (౩ పౌానముకో'నము ధదూరే 

నికటనుయినది్వి 9. వికట, 10. (వకటము లెక్కు_వాగా మ. 11. నీరజినిని చిన్న 

యాతీశ్వరులవారు ఉంచుకొన్నారు. 12, ఇెన్నలరారెనును "పద్దయతీశ్వరులవా రుం 

హాం'స-__త-ర్వాతం భాణనాథుని వెనువెంట జొనకి చనుచున్నది. 

బు॥ వరిణంబుంగనిగీ తము ంగురు దయాయశత్రాథ్ల రై యెకొన్న రగా 

[11] వారిలా కీ దుణినీఠస్యాంళుకయు' చే నాకే శ్వ రే మో 'సముకా 

1465. వారలీలా_ప్రీమజుంగ జెంనరిదుడికా గ్వడో తభూపాయిళ 

"స్ఫురిత బౌ వరిమొల్బ_6౫ కొనియి డెళా సాం ఎపొంచంగానిం సుగళా 

మూ..__-ళత! (కప్రీయతమానువదం గచ్భ_స్టీ జానకీ! 

సీతం విలోక్య హారిణం కరుణార్డ ) చిత్త 

వళ్యు ర్చి జేన. పిదణే భను రంశుకేన 

శేదారన్రీమ్ని శదయం కలము భరోవా 

మాదాయ సౌథు విభ |శ్రవణావశతం సట్, 



/ 

౨౦రో ఆంధథ(ప్రసన్న రాఘనవిమర్శ ము. 

]. చనుచున్నది--మూ. గచ్భ స్లీ-_-శత్రంతము చనుచు లేక్క చనుచున్నదై. 

అనవలయును. - ఇది యనువాదోమా[తమేగచా శ్లోకార్థమును విధించయుటకు. ల్లి, అట్లు 

(వానీకొన్నచో వవ్యములో నారిణాశీమశినీత ? తో వని లేదు. తరువాతి భాషీతము 

వ్ _క్ష్ర్రంతరముదై ననే యిట్లు నమావకకియను [వఐయోగింకురు. |పానజిత్తు __. 

పథమ పానము మూలార్థలబ్ధము కడముమూండును మనీ 'నేరేడుంబం ల్లో లం. వారి యొవ్షీ 

భుణ్కి శీ. వరలీలా పీ, 56, న్ఫురితందౌ, 6. సొంపొందలగా వృటువమైన యి 

బూ రెజ=షం సుగాకొ 7. 'స్వడాదివ్యమయిన య్తి లడ్లు, స్వడో తభూపాయితొన్ను 

రితోంబు-_ దీనికర్ణ మేమి? తనకర్ణ భూప.వాలె నాచరించిన కాంఠిగలది నృ అనియు త్చొ 

నము, అట్టి యావరి మొల్క-ను గా కొని ఎవరికి జెనుగి...నారిణము నకి డెనా? అొన్గుథరిం 

చెనాగ అవతంచనముగా ధరించెననుట కీడొంకతిరుగుణా ? 6. మూలములో 'సటంయ 

ముగా ఆఅవతంనీంచెనని యున్నది. వంతులవారి కొదయ "లేకపోయిన చేమి P ఈ 

దయ కూడదని వంఠతులవారి తాత్పర్య మేమో 9 మహోకవు లెల్ల కూడు నందురు, "కార 

ఇమురయవలయును, _  అవతంశగయ_న్లిదయయమానా!* గాక్రంతలభు, వరిమడిన్లి 

వీరు చెప్పినారు. రి, మూలశార్వులు శేదారనీమను (గనిమను] చెప్పిగారు. వంతుల 

వారి రచనలో ఆమె పొలము త్రొక్కు_కొని పోయిన ట్ల్థ్ భువ్పజిల్లునున్నది. "న సదయ 

వన్న (_తొక్క_లేదని యర్థమగునుగడా? 10, టి భూహాయిత అని శ్తాంథ 

మిడుట చూడగా, గ్రోవణావతం'స్రం కలము వరోవామ్ = నిటి శ్రవణ ఇాష గానుండిగ 

రియులకను, విదథెజూ(లేడిక్ర చెట్టిను అనియే యన్వయిం చి యమందురనై తోం 

స. 11, వరి (మడ్చి, వరి (ముల్కా అని అనవీకృతము, 

మ॥ (పీయమారంగ నర _గ్లటంబుననదీ హృలై షకతం బందునుం' 

లం: (బియుసెక్కి.0ళతయం "చాయంయదొలని దియా (శీచ్మక వాకొంగనం 

1480 దయివారంగని 'దారివారక్మ బమోదంబుంగనెకా "రాభు"న 

న్టయితారత్నము సీఠయాల్మ గుణ క్ల టీతి యు కంచె సక 

యూ, తటఖువి 'సరనీనాం నైకలే నిమ్న గానాం 

పరిసర మవవోళుం చ క్రవాకీం (ప్రీయస్య 

చేణమపీ న సబురాం లోల మాలోకయ_్టీ 

వథి జనకతనూబా పావు వార్దం శుచం చ, 

'చారిలలి ఛక్వస్తటముల నదీశులినముల క్షణమేనియయ (వీయని౦ 'బాంయయాొలన్లి 

చక్రవాకిని సతృష్టముగాం గని జూనకి మోద భేదములకు భాజ నమాయెను. [ఇచ్చటిహటో 

కి నంతొసంబును శా తిగబ్జవియోాగదుగకు భేదమును. వద్యభులర్కే 1, మోటము 
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బ్యూప్ర చే గోద్బంబడినది, తన్తూలమైన తెలుంుము| డణబులగ 6 వథి జనకతనసూబా 

(పౌవవార్దం తనూజా *” అని చతుర్ధ పాదము, ఈుదిళోనూజాశబ్బము అన్బుపారంచాటని 

యొకరు శెచ్చవలయునా ?. అది వద్యమున 'సమన్వయము నకు రానందున 'దానిజోలి 

నునశేలయని వంతులవారు దొని9 బరివూగించినారు; “స్వస్థాన వేషభాహాభిదు తౌ'స్ఫ 

న్లకి అనుమూటను లిపికిలసాడ నన్వయించ్కి వరబేశలిపి రుని నాగరమును నేర్చికొ 

నగరి, ల్లీ పియోమారంగ పా, ౩. హృత్ ---ఇదేయలివ్భ్ళాదంయము., శ. దియా 

పా, గ్ర, (శీ వద్యదులేో (క్రీ యోగము. రాములవారికింగూడ "లేదు, 6. యలీశ్వ్ణరుల 

వారికటాత్ ముఖే చకవాకాంగనకుం గలిగినది, 7.గయివారకణ హా, ర్రినారక- 

సౌ, నద్దయితారత్నము, రి, గళ్లు ణాలద్యా, 10. రత్సముకూజడ నేల ఏ -ఈసద్దయిత శై 

కవనమే నూనిసేంయవచ్చును దోషము లేదు, 11. ఆత్మ. ..'బెకా--సెంతకవనము, 

గుదిననూబొఛబ్బమునకుబదులు శుచమ్ అనువద ముంటనైజీలిన జంతులవారు ఈసాంత 

సము ేనీయండరు, [పీథిమూతయమేగదా యిందుశెప్పినారు ? 18. డొరగదొంగను 

' మెచ్చున్సు అంకుటాలు జుంకుటాలిసిమెచ్చును, అట్లుమెచ్చుటయు క్షణే అను వంతుల 

వారి నీద్ధాంతమును వారివంటివారే మెళ్తురు. ఆహా సొంఠకననము ! ఏల బయబేవకవి 

వాక్కును సొంళనుడుల మెైలచేయట | 

కి 

౬క -న వుట. 

'బెనుకొ 

న అలంతిగ నిండయండంగనె యాంబయనంబది మైనమెంతుగా 

[71 నిలకడ గబ్లుచుండెడును నీరజబంధథుని 'ణాలుడీల్పథక్, 

1407. జాలం (బయాణము గ్ల జీ రవింగన లేమిని నన్నుమూయంగా 

బలబిని ఏడువట్టునను జక్క నెకొను టొనునక్కంతకా, 

మా. యాన తంస్టం తపతి తవన స్తాన 'బేవ (వయాణం 

విశొదు శ్చ (ప్రభరగి రచే రంకుజొ లే కరా 

(యాట? కునరపి రే గ్లద్బుమానే విమూసే 

యాననీ a9 త్యాగ కమలినీ Ey 'దావాభబస్థ fs 
(0 ?1 

wait సూర్యుడు కొంశెబు పేంటియప్కాసోూ అబ్బటివటు గే (చయాణము] 

“సూర్వ్యువకరణడొలదు థళ్టదు"గా (కసరించునుండునవ్వడు వృిజొబుమ్ము "సూర్యుని 

విమానము వాలుచుండంగా చుఅల వయనముతొటయట్య ఎవ్బటికి తాదురరీ కన్ను 

నూయుసాం అవర విడిదయలీ. 



౨0౬ ఆం|థ(ప్రసన్న రాఘువవిమర్శ ము. 

_ 1. అలంతిగనెండయండయనె--ఎండ (వయాణమున కవశ్యమని యర్థము. 

ఎండ వేండియెక్క_-కముంబే అని మూలానుసారము గా చెవ్వకొనుట యిట్లుగాదు. అవ 

ఛారణాగ్గకమయిన యెశారమును అలంతితో చేర్పుండు. “ఎండ అలంతిగనే యం 
డగా” అనుండు. ల్లి. అది మెండుగానై నకొ.అని యాన్వంయయ[ క్రమము. (అ జయో 

నము విస్తారము సాగినత ర్వాత అనియర్థము. మూలముది కాదుగదా ? అదియనలా 

ఎండయని ఆసన్నమును వయనమును అతిక్రమించి గ్రహింవవలయు. మూలముం 

గనకన్న ఈవయాస యుండనేయుండదు, శ్ర. జాలు మబ్బడ్డమయినను డీల్చడును. 

"కాన విమానము వాలంగానని జయబేవుండు చెప్పిన డేసరి, శ. |వయాణముకా..... -ఈ్మ 

నకారము పాదనవూరణవికారము. గ్ర, రవింగనలేమిని-- సొంతకభనం'పులక్షణములు 

"శూ ర్షిగాం గలవు, రవిం గనయల్లి న జలజిని కన్నుమూయనా ? రవింగన లేమిని అ 

న్నృంజొలచా, బలజిని కన్నుమూయుటను జెవ్పనేల ? ఇది చాలదా చానిం జెవ్స 

నేల? ఇది రవిం గనలేక తిని గన్న వా౭త, గ. చక్కంయ నైక్కొ_నుబాను నక్క 

డకొ_-ఇది స్నా నీనీమఠము, ఇందురామునికి వంతులవారు బసయేర్పజీచినారు.' 

దీనియర్థము వీడువట్టుగను అన్న రానేవచ్చి నది. కడమ యన్సి విశేషము లటుండ 

నిండు, 7. బానుకా ఏమి? చుక్కు_కొనసెక జుట్టుగా నున్నది, కొన్నియెడల (దుతం 

బుమీందదుతంబన్నా రేగాని సర్వత యనలేదు, ఈయానుకా (దుతము ఆంధధ'స్వభావా 

మున లేదు. దీనిని 'సమర్థి ౦వ వ్యాకరణములు తెచ్చినను లత్ష్యుములు తెచ్చినను సర్వ 

ము భామోస్వభావదూరమని వరిణా _ర్హవ్యమే. ఈ ప్రయోగము వింతగానే యున్నది. 

1488 ౯ మార్జమునయందు నీతమమాతనూపబి”__ మమాతనూబి సన్నా్యనీ 
కొజకువచ్చిసది. 

1489 ఎడతెజుపి లేని తెరువరులకు — .వ్యవధానము లేకుండ - గుంవ్చుగా నడచు 

వథికులకు అని దీని కర్ణము, మూ, నిత్యపథికా నామ్స్ (వలిదిసము పయనము నడు 

నథికులకు. అని యర్థము. 

అరణ్యరోదనవద్యము, ' 

శా॥ ఢ్రాంత శ్రాంతీయగయ్యసీతవలికికా సం నేవ నే నెంనడుకా 
116] వింతల్గాగనువల్క_లాంచలమునకాదిన్న ంగవీ చో-క్రు 7 
1505 సంతః రాముండువి శమాంబుముఖుండై యాజానకీషో కిచ 

శ్రాంతశ్రాంతుంయయ్యె వెండియ యథ శాంతింగన జేమియకా, 

గంగా అయోోోూవినయముయొక్క-ముసోజ్ఞి త | 



కంచనూం౦ంకము &లో - పుట. 

వద్యార్థము..--తాం బడలియ నీత రాముని తనచీరకొంగుతో వీచుచు సై 

ఇను. అంత నతండుతనమొగమునందలిచెమ్మట లింకిపోయినను. ఆామెచూశశ్చు తేసై. 

చెం బొలయంగా కడు బడలినవాంజాయెను, గాని మారాయా నమునుమా। త్రము మళీ 

పొందాయణాయెను. వచద్యాన్థార్థము 1. ఆమెమావు_ దీనికి ఆమె తన్ను ఏడ్చు 

చుం జూవెననియు అందువలన తాను దుకిఖితుంణాయె ననియు నర్గమగుచున్న ది. 

న, మణి ఆయన మారాయాసము పొందమి యెట్లో అది యిీశ్వరుని శే యజుక? 

మాన్షాయాసమేమో మజుల నడచినం దవ్నదు. శ్రి. జానకీతొ ప్రీ యనంగా జానకిని 

తాంగాంచుట యనువత్షమందు, ఆమెయొక్క వయానకు ఆయన 'దుఃఖితుండాయ 

నని యర్థము. మణీ మారాయా నముపొందమి యేమో అది వూర్వావస్థమే, వీశేదీ 

నితర్వా తివద్యములో ౯ డన్ఫీన ప్రాణకాంతునికో” అని (తనకు విరుద్ధముగా తానే] 

సామ్యము చెవ్వకొనుచున్నాారు, 

“కా నేనాథ (వణయమభురం కిజ్బీ దాచబ్వు లేన 

(శాన్తాతానా బినకతనయా వల్క-లస్యాఖ్బ లేన 
చే వీత శ్రోమజిలకణనస్సీ గముగ్థానన శ్రీః 

శౌ క్తిశా_న్లి సున రనయా లోచన స్యాఇఖ్బ లేన, 

నీత బడలినవ్వు డెల్ల (శ్రీరాములవారు (వణయమభధురము గా -ఈవచ్చ౦ంచలమైన 

తనవల్బు_లాంచలబముతో (నారవ్వస్త ఏంబునంచుతో) అమెకు వీచిరి. ఆమ దానివే 

"నెద్దుగమ్ము న చిజుచెమురు వోయి ముసూవారవికాసమును ముజిల పొందిన'దాయెను, 

అ్లే ఆయన అలనీనప్వుజేల్ల ఆమెయు (_వేమువుధురనము గా ఈహచ్చంచలమైన తనలో 

చనాంచలముతో [కడకంటితో] ఆయనను గనియెను. దానిశే నాయన'నెమ్మెగమ్ము ' 

ఇజువెమురువోయి చుసూహరవికొ'సమును వమజల పొందిన దాయెను. = రాముల 

డు వల్య-లాంచలముచే నామెయలంతం దీర్చెనుు ఆమె లోచనాంచఛచలమునవే రా 

మునియయల6త0 దీ్ర్చెను, అని పరివృ _త్త్యలంతారము. ల్ వరివృ త్తి ర్వినిమరెమోా 

న్యూశాభ్యధికయోా రథః | జ్మగాహైకం శరం ముక్త్వా కటాక్నకా “స రివ క్రియ” 

చం (దాలోకము. ఈవరివ్భ వినే అయ్యూ కచునీయతా వినిమయ 'స్య"”ఆని గంగ దీని 

తర్వాతివాక్యమున శతెల్ల ముచేన్రీనది. (వినిమయ బునంగా ఒకటియి చ్చి యొకటి బదులు 

కుచ్చుకొనుట.] ఇచట వల్క-లాంచల వీజనమునకును 'నేతాంచల దర్శనమునకును 

వినిమయము ఎంతే 'కమనీంరుదుగా నున్నది! అమాటయే గంగావాక్యమున కర్ణము. 

వంఠులవారు. వద్యమును హెడుఖేనీనళ్లు ఈనద్య వుముక్క..నుకూడ్క కంహౌెనీటరు 

వీరాసామిగానిని (వమాణీకరించి “ అహో కమనీయతా వినయస్య అనుపాడుము 



౨౦౮ ఆంధ్రపసన్న రాఖ్రవవిమర్శము. 
: (ద్రణమును. యయథానీ తముగా తెనిలాంచి మూపీనారు. శ్లోకన్భా దంగము...- రాముని (పే 
బుబే నీతబడలిక తీఆను, సీత పేనుశే రామునిబడలిక తీయను అని, క్ష, వంతులవొ 

రివద్యములో వినిమయము లేదు, గ్ర. ఖ్లోకసారదుయిన (పేమకూడ్చ పేమయే, లేకపో 

యినది. నీతయే రాముని యబలయతం దీర్చి నట్లున్న దిగాని, రాముడు నీతయయలంతందీర్చి 

నట్లు లేదు. 6. వంతులవారివర్ల న యువజొనిమైన వృద్ధపతి కుశుతము "గా నున్నది, 

ఇ శేపిశాఏ వరిచారికాము-ర్యాదగా వంతులవారు[వానీనార్వు శృంగారరసో తరంగము 

గా జయబేవనువోకవి |వానీనాండు, 

దుష్యంతుండు శకుంకలంగూర్సీ, 

కిం శీతలైకి క్లమవిమోదిభీ రార్ట 9 పొతాకొ 
గంచారయామి నశినీదళతాళవ్భ నై ః 

అజ్కే- నిధాయ కరభోరు యఖా'నుఖం తే 

'నంవాహయామి చరణా కుత వద్మ తామా. "క్రోబ్లి, 

మాలరతిల్యో యూథబలీవ్భ_త్లము, 

కణ్గూకుట్ల లి తేక ణా మనుచరీం ద_న్త'గ్య కోట్యా లి ఖకో 

సళ్యాయనవ్యతికీ ర్లకర్ణ వవనై రాస్లాదిభి ర్వీబంరకా 

హం రృృవళ ల్లకీకి గలము రస్యాః నీ తిం కల్పయకా 

భన వన్యమతళ్చి దాః వరిచయ్యపాగల్భ § ముభ్యా'గ్యతి, భవా, 

నాగవతే ఫ్లాఘ్యయావనః ఖల్వన్సీ "కాన్హానువ్ఫ త్తి చాతుర్యమువ్య వ భవతి ' 

లీలోర్టాతమ్భ ణా ళ-కా బ్ఞకబళచ్చే దేషు సంపాదితాొకి 

వుప్ప ్యక్సుమ్క-రవానీత'స్య వయసో గల్జూఘ ఛంక్రాన్తయః 

"నేకః శీకరిణా కరేణ విహితకి కాదుం వీరామే "పునః 

యళత్సేవి దనరాళనాళనళినీ వత్తా 9తవ్మతంధృతమ్.. భావఘాం, 

పంతులవారు చేశీనయద్భు తాన్వంయము.__. 7. వంతులవారు కా_న్దేన అనరాగా 

“"ఠామునిచేఠ ఆని గహాంవరు. "కా నేన [మ'సోజారమైన వల్క-అస్యాఇన్బ లేన [నార 
మీఠరంయయంచుచేతను]- 8... _కణంయబుభురం [ నేవను...ఇది కంటకారిరనవై ద్యము.] 
9. చో (౫ేనెన్గు అనియు 10. పీత. ..శ్రః (రామునికి విశేషణము ఇట్టివా౭డై ]' 
నకి [రాముడు], అనయా '(జౌశకిచే] లోచనస్యాఖ్బ లేన, 11 శౌన్షశాన్లః 
[శాంత శ్రాంతుండారును], శ్లో కార్థమెజడుంగ లేనివారు "తెనింింవరబరా నుట ఉట్టిశెక్క... 

తేనింకర్ము స్టార్ల మునశెక్క_ం జూచుటగాచా: - 1ల్ణి, వఖశ్రాంతింయయ... వకోయనీ' 
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యమవంతత్వ మెట్లు ౧'వఖథికా అని (పాలివదికయు.. సమాస్రైంతబుందు' ఆతము వను 

నుగాని మధ్యమందురాదు. వంతులనారు వఖము అన తత్చదుముంబట్టి వ 5 ఆని పాతి 

పదికముం గల్బించుకొ న్నారు గావలయు. పగ శొంఠి యని దిద్దునది..._ 18. 60 

యౌ. 14. Sue 15 అన్నం. 16. వళ శ్రొంలింగనంగేమి 

యక దీనియోాసంగళత్వము'చేతు నే ఇది యశిళితైర్ధదుయిన సొంతపె*క ముని 

యెటుంగంపగును, 

ఉ॥ శీరువారాంగమన్కి మును జె ఏరకొన్నియెంయజ్ఞ లేసి ' 

[14] ఛారుకొరంబు నుండికొనిఛావము డనీ సన _మాణాకెంతునికా 

119 థీరస కూబ=ద రాన్వికుసిందిన్న (గలం బిగు-రాకులందగుం 

-గారహి వీమన్రీతవిధి కార్య సమం 'ఓత వై జయంత నాక్, 

క్షే. ల గలదు. మన్చి... చేరువ-రాయగ జ్ఞస్రీ నహ 

. అశాంతుని పొరుకరంబును డి ఛొవదు కొని, , .ఆతనిళా, అను కయము తీనుయుభాను 

కనుహులము. (పానణిగ్లు గంజి పక= రకం శి. దీర, 3. చారు. (అ 

(వన క్షములు], శీ. రహి. ఈమూడు పున 5. తత్ పి”, ఇది 

లేవన్న మేలు, ఢీనిసై* సస్య మేమన--ఎవనిచేకినుండి యని యొళకవశ్న్న కల్పించుట 

యు రాముడు అనంనరో పార్తుం శగట'చే రాముకరమునుండి యని తోయవమిచే, గ్ర, న 

నుం తనయా యిని "సూర్య్వనాక్యాలేడనము చేయించుటయమృ అట భాంగము 

"రొము6జే యని తీలంపనలయటయ్స, ననుసీ'క్లేశము, 7. గా యడల, త్రి. 

గజా అనంగానే తగం-గా అనునర్థము వచ్చినది. యొంాపా, 9. ee 

ఈవదము'నే బుందార్భసు న పీరు “పూర్వము |కయోాగం 2 చి యయండిరిగదా ఇాస్తుటిట 

థూర్షార్థమున (నయాాగిందరి గావలయు. ఇయసు అన్నక “రమణను? ఆని కల్పిం 

తము, 10. తేగజపా. 11. 'సమంమిఠ=.సె?, 

(వత్యోన న్నే భవ నిలయే సం వయా లొ పురస్తా 

గుర ం వసుః కసపయవట్ట్రై ర్చాపమూ'దాయ వా స్లాట్ 

సొన్షంకాన్తం నవకిగలయైక సైనుబిం వజయ న్లీ 

జాతా నీలొ నము చిస | నిష్మవ్మ్యక్రియా పై బంయ! సి 

12. ఏ చుసీఇవి?- రొర్య శమం చిత జఆయంసనాతాలా మూ, విపుడు నీత స 

ము ఏతవిగి (ప్ర క్రియా నై జయంతి మ్లైనది. నూర్చువలన ఖై వై జయంథిత్వము స నకు విథధీయ 

వపోయినధి. శ్లోకమున ల్ల సీకదిక్టలో “నసుం'దే 'లొచ్చర్యము, 13. నుకికీయు “నభుం ఏ 

oi 'సునది మిషగాని వై పయంాగాదు, నము! ఉత బదులుగా నిది ఎక్కుట నిని కటల 

27 రొ 
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డిగం బోలునని కేయంబడినది. మోర నట తట పడినది. శీ. మూ 

లములో, వీబయంతిి సము చితేవిథి వ్ర క్రియణేత (.స్వార్థి కాణ్ శ్రయుక్తమైన యా 

దివృద్ధి ప్రక్రియచేత] వైజయంతి మైనది, ఆదివృద్ధి పొందినది, నేదు మెననీనది, 
యనుచదుత్కా_రము కలదు. ఇందు అది మెక్క_డ ? 

౬౫ - వ కట. 

1520 శీతిపలి శు త్రయగ్గ కము చెంపలంబెమ్ముటంచావనో పె 

ఛంవల-_గామ్యము. చెక్కుల అనవలనీనది. “చెం యింపొందెడుకొ ఆని 

౭. వ చవృుటలో మణిల సీశబ్బమును (కయోగించుకొన్చారు. ఇది వాడుకలో కల 

"దే యందురు, వాడుకలో నివన్నియం దెచ్చి ె ట్టుదురా ) కీంకుట వంటిదే” 

థ్రా॥ వీరల్లా స్వర నేంవగ మవరబ్భ థ్వీ హా లమాళ్యుజ్ఞ వల 

] డ్రరత్నన్సురదంశుమాం'గలవద। పేంఖన్నఖ ఫైంకితుల్ 

1 దూరోన్లు_క్షచతున ము దలహరీతో యోన్టశు శక్రిన్లల 

(దాశాజెద్వ్టరశు_క్తిభావలయముకా దా ల్లుర్ ధారాముండలికా, 

మూ. ఏతేహీ స్వరసౌవన మనిఖిలమ్మా పాలమాళ్యుజ్జ పల 

న్మాణిక్యన్సురదంళుమా స అవద పేజ్థ న్న ఖజో, వితిక 

దూరోను స కౌదకుళ్ళము ద్రలకారివిళీ వ్రు క్రిష్ణ 

ను శైవ _జ్కి-వినిర్హి తైకవలయాం భూమ బలీం భుష్టాలే, 

తేలుయగు ము దణములో “వలయం భఖభూచు ణలం” అని మూరు. 
| ఉ ని ఎ 

1. తాల్తురు--మూ. భుజ లే ఆత్త త నేవదికి అనుభవింతు రని యక్టము, 
ఖుష్టి ని న కం యర్థము, రెండును గానిది తాల్తురు. తపక 

వీనింర్లదు కాదు. ల్లీ, జయ దేవకవి భుర్జితే అను నాత్మ నేవదిరూపము చేతను, మళ్లి 

లీ చును శ్రీ లింగము చేతను ఆహట్తాటుళ పను 'సర్వభూమికిని హరతు 

మును నిబంధించి 3. ము-క్తావ _క్లీ-ఏనిరి (లై కవలయా మని వలయాళభరణ ధారిణి 

యనుటచే భూమండలియొక్క-_ నాయిెకాభావమును వుష్ట్రీ'సుందించినాండు, తెనుయ 

దుదకుండు గవుంసకలింగదు పెట్టి ఆభావమును చెణీచిగందున బంకులవారు తజే 

కవమాణకేలు కవితాత _త్త్వదూరగుజై "దానిని తొమును -రానీకపోయినారు, చుండలికా 

అని మ. వీరుపెట్టినారే యనిన ఆ _్ర)లింగయు వీరియిషస్ట్రమునకు విరోధ 
సుం వీరిలో జగడబాడి వచ్చివడినది,. దానికి వీరు వలయమనుకొ అని “అభువాత్తు 
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గా బమ్ముప్రీవోచేత వాతవేనీనారు. _స్టీ _ఫ్రీశ్వము ఇవ్చనిచో వలయో క్రిస్వారన్య 
ము లేదు. శ్సీ, ముణీ తాల్తురన్న ందులకు హహాువునంప్ని ఇచెహ్పవలనీనది. అట్లు "బాహు 

శబ్దమును లేదు బుణీ తొల్బుట యేమి? తాల్తురును రశీంచుకొనుటకు ధరా 

మండలియందు. . , శు_క్రిభూవలయయమును ధరింతురని యర్థ మః చెప్ప నుద్యమింతు రేని, 

దూ-రాదివలయాంత'సమా'సము భూదుండలికి విశేషణముగా బద (వీహిగా భూతా 

ర ఎతు న్టనును దెల్పునద్రి యిపుడు నిష్ప )యోాజగమగను, కృత భూ వభుత్వ 

మును 'జెబ్బనేరదు. అల్పభ్యూవభుత్వము నేనియ6 జెవ్పనేరదు, అట్టివలయమున్లు 

వ రకలవలననుంటి విలిచి వడకయవచ్చును. కావున తాల్తురు యతిశై వేనీకాన్న దే 

గాని వద్యమునకు పనికిరాదు మూలార్థము గాదు. ౪ పీరల్చాహుళునన్విస్యమనిఖి 

అగిక్వీపాల * అని బూర్చుకొన్న అాల్తురు రశ్నీతముగును, 

గ్, వర్క వర,---4వథమ పాదములో "నెకట్సి చళుర్ధ ములో నొకటి నిఖిలో 

. ర్వీపాలి అనిమూలార్థ మునే ఛప్పీకొన్న సెకవర తవ్వును. గ. “రారాజన్నవమా క్తి 

శాశ్యవలయకొ స అన్నచో స్రీ ఏళ్వంబును గలుగును వర తప్పను నవదు కవల 

యథరత్వమను విశేషమును లభించును. 7, (శ్రీ--ఇది | శీమత్చ్సరవాం'న్ర పరి ప్రాజ 

-కాచార్యులవారి కటాక్షముచే రత్నములవ గలిగినది, రాఘవులపలినాడ (గేతదవ 

'తారకవాక్యమందు] శేకపోయిగది: 8 పైంకితుల్ జ్యోశిహకి అని మూలము; 

9. నఖముల"ే (వకృష్ణమెన గుర్తుగలవారు._అనినేమి ? ఇట్టి సఖములు మెఆవ్వరి 

కి లేళ ఇవే వీరికి వ్యాన ర్హకథర్హ్యము ; అని డౌంకచుట్టి రావలయయను. శేక, అట్టి 
'నఖములచే భూపీళులా ? [నఖాలంకృతు లన్నజూాటయా ?] ఏయర్ణ మేనియయ అంకి 

తులన్న'నే చాలును వ్రశబ్ద్బ మనావశ్యకము, రి, లఅవారీతోయ._తోయలవారీ అన్న 

మేలు. ఇది విథ్నీ _ప్పకు బదులు వడినది. 10. వితీ_వ్హ ప్ప యయనంగా విసరివేయయిడిన, 

విసరిచేయటవే 'నేలకం దగిలి నంధి యెడలి గక్షి నోరు లెజు చిన దని యర్థము లభిం 

మమన్నద్కి దానినుండి జొటుట న్యాయ్యము; ఉతమైనమాతాన పం మున్షటు 

చ్చును. దానినుండి జాజుటకు న్యాంయయము లేదు, ధూతా_స్త అన్న 'నరివడును, 

11. గుడి స్టలల్ కో _క్తీభూ-కు క్రి అనవీకృతదను. 

౬౬ - వ వుట. 

ఖరదూపషణులను రాము(డు జయించెనని వాంగ చెవ్బాచున్నది, 

[5] ఈ! అంతట ముజూ రమా తేన | ల నా ణా 

15836. శాంతుండులక్షు బుండు, 



2౧-౫౨ ఆంధ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శ ము, 

'సరదయవు, ['నవార్డ జ టం నినన ని 

నాం'స_"కొదుెకాోదు. | 

సరయువు, భగవతి చాగీరథీ | నన్నుగా పాడుము, రామనసమూవాముచే 

. ననివెవ్వనో ? 

బారచుంా అరితతి | గంతుగొనంగ నులియు "రామ కారు కదుణిచేకా, 

గంగ.--వ్రథమవణదునన గవజువంబడిన బీరెండగలదిది ంయమృతవృష్టి గాదు. 

1. . శాంతుండు..పాసకోసము  సౌంతివహించినాండు. ల్లి. . రామససమూో 

హామువేతసని వెన్వునెో ? మూలములో నిట్లు పశ్నగా లేదు. నందేవామేనియయ 

తెల్ప'లేదు, * నిశ్సంయముగా రాక్ష సచ్మక్రముచేత నని చెప్పును? అని యున్నది. 

౪ సూనం నిశాశరచశేణేతి వత్యతి.” శ్ర నంకుకొనలనులియ___.గంకుగొనునట్లు 

గా అనై యర్థమా! గంతకు లాలి యని యర్థమా?ి అ సందిస్థ ముగా న్వు చేలు. 

4. కాదు.-_వాం గవాక్యము మొదట శ ఇవ్వనదినో లెం 

జోంచి, తర్వాత "రామజింయము ను చెప్పినది. కావున ఆవాక్యమును గంగ (పథము 

ణఇదర్శితతీ| బ్రాతవ యైనయబ్బు తబ్బష్ట్రీ. యన్నది. వంకులవారు ఈయర్థ మెజుంగక (అ 
మృుతవ్భష్టి గాదు? అని (వానీగారు. రామజయవా ర్త అమ్బ తవృష్ట్రీ “గాదంట ! నే 
మి? "కాలకూటవృష్టియా ? పంతులవారు ఈత వ్నశచేనీనవిధము విసూదకరముగానే 

యున్నది. క్ర, ఏశన్మూలబాక్యమందు కంపానీటరుగాడు అత్షఠము లేక ప్రొ వమెట 

రువారి యాజ్ఞ జ్లై ప్రకారము నేకు నే వేనీనాండు. 4 నేయం[వథమక్షుణ 'సందర్శితకఠిో రా 

తపా వీయూవ వృష్టి "నేయమ్ అనుటకు నేయమ్ వేనినాండు. నాగఠము తెలియదా 

మెను, 'సందర్భమువలన అచ్చు తవ నైజుంగుతెలివి లేచాయెను, బి. ఏ, విధ్యార్థుల 

గేడిగినగొరవవాని | ఇంక నిట్లుగాక మెౌజుట్లగును | 

చ! వరకురునింద నేరము. వవాళవిమోణము మొ. క్తికోర్ల స 

[3] ధ్లురుతరచి తమండనముకోమలవాటకకాంయయమైంయహో 

1539 వారిణముగ ల్లైనె ండడవి న ంతటభూరిమసెరావారగంబు"న్రం 

చరదమ'రాగమోంన 6గజంగబురోబాణ తె లమోయనకా. 

1 Mn సా వ, సంచరదమారాగమోయన_. అనురాగ 

మతో శే ఏన్ మహాకాయత్వమును 'బెలుశును. 3, రోవాణశతై లతో కలపని. 

దే. అనబూ(తోతే క్షయే నువాత్లషమును. 'దెల్పునంట్క మేర్వగో లే మమాట నొవ్నె 
వలలమనా? వరావా నీంథురాది నుహాకాయనులకుం గూడ బువాత్సష్ణిము వర్ణసీయో 



వంచమాంకము ౬౭ = పుట. ౨౧౩ 

మస నగతో్వోల్చే క కవులు వేయుదురు. రప రో వాసన దుల భుశిభనూలు (పా 

ముతోడి నగంబులో యనక్కా (ొవ్వినడగొండ తై వేడి గునుకునుక్చొ. యొంటి-గాని” 

అపొ లమువారానాపోతములు భూవర తొండము లేనియే నుయల్ ఏనులో దువాత్తష్ట 

ముందెల్ఫును, ఆవై నగము అపై మేరునగము. శేరులను, దేవాలంయగో శురములను 

ముకక నులు ముసల ప్టథిభా నార మై మేరురోవాణములతోం బోల్తురు. మేరురోనాణ 

ముల'ే "నువర్గ మణిమయత్వము న్ఫురింబదా యనిన నిశ్చయము లేదు, "రెంటిచేతను 

దుసాకొయగ్యము తప్బదు | 

మురురోవాొ భీ చాధ్యవసాంయను [శతా సబ్భృ శ్యకళ నము ను] భువిశకాయత్వ 

ము 'పివ్వు హేతువువేలొనే ఛాస్క_రుండు అభేదాధ్యవసాయ సాద్భశ్యములం 'జెచ్చక 

““రోవాజొచలము మేరువు గూటి యురుకర్మవభలీల వారిణంబు6 బడ నెసెక్కాు” 

అన్నాంయ.. వనన సుక్కొ- అన్నాండు ననుండు.. వంతులవారు భాస్కరా 

నూశ్యునివర్ల నాఫక్కి. కా “కాసవడినా ల 'దొన్రియర్థమును (గహింవనేరకు వై వైద్యుని 

యొక్క... సందటమాయగాయడు అగంచిని దొంగిలించి (గ్రామాంతరము పోయి, జీవి 

శార్గ? మై అట ఆగక యిగుళిక ns దీనీ యిచ్చి వై దై ద్యముచేనీనట్లు శీనీనారు, 

షు నంతపజ్జది"గా అగవడినవో అది యేదో మహాభూత మని నీల్ భయవడదా?ి 

మీ చానితోలు కొన్నియెకళాలు గవ్వునట్టిది నెత్తిని గట్టుకొని మూచికొని =. 

రూరు వారీగాదా ఇంక థిరుగవలనీనవారు P -ఈరసాభానను తెల్లం నగనంగా సీచళుస్ధ 

సౌధము వంఠులవారిఫొంతకవనముని విశదము గాదా P? 

౬౭ - వి వుట. 

శ (భూజి? అొనదుళరవావముగనుజొవ 

15] టిబిభీయయన' తీవర భూసువి భోమబముగ 

1b సీశకడకంటిమూాడ్కి.. దాం? "జీఆచానైి 

“రాము6ంతునుననీతోళ స్ప బ్యా ము గుమ జీ, 

మూ", == హాకా ల్లీ వి బిరదుసాంబాచారు వావ! 

ఎవ ఢీటిత యయ వలీ దుసూవార భూరి 

స్ యా స్ట మునుససార అననా న్లః 

"రాన గ్ల “స్ఫురదనితో శ్ స్పలాభి రామి, 

1. మూందులో * "స్ఫురదనితో త్చలాభిరాదు ? అను విశేమణిము నీలాల 

నాంచభునకును సీతారాంతునికి (రాముని! ]ని ఉ ఉభళయబునగణు అన్వయించుదున్నటి, 



౨౧౮ ఆం(ధ ప్రసన్న రాఘవవీమర్శము. 

ఇందు లో-చనాంతమునకు సుక్వకడికదె. 2. -అనుసార అనుటకు చేర గనుక స 

గాదు. వేరె ననుటచే రామునికి మృగము దొరకినదని యర్థ మగుచున్న ది. అను'నగం 

వెను అనుటణే మృగము పోవుచునే యుండినది, రాముడు. వెంటం బోవుచునే 

యుండెను, దొరక లేద దని యర్థ ముగుచున్నది. 9. బుటీ' యేమి? చార్భము (రాము 

డు] నుక లోనే వచ్చినది ra 4. వర-పా. ర్. నుపా, 

శా॥ భీతా ర్హంబయియార్చు నామ్భుగముతో వేగంజెయేగంగ శ్రీ 

(11) See Eo ణుండుంధను 

155 న్ఫ్ఫీకుంధె వనియెందదా శమము రథీ,0ంవంగనందుండక 

(పీతింబీతినివ చ్చెనచ్చటికవాధితుండొె కం జెవ్వండో, 

మూ-*---(తాసాళురేణ వారిణేన సహైవ "తేన 

౧ దూరం ప్రయాతి వృాదయే జనకాత్మబాయాక 

సౌమిత్రి రాశ్రమువదా తృవా కార్హుశేణ 

(దా జ్నిర్టగాము చ వివేశ చ కోపి భితుకి, 

1. రదాశదముము రశీంవంగనందుండ క పీలిక... అమూ లము, 2. ఆర్ను-- 
ఇదియు గమూలకమే, వంతులవారు దీనిచే లక్షు"ణా యని మూరీచుం డార్పుటను 

"నూచింభినారు. 8. క సీలాకృతలమ్మణదూపణమును "సూచిం 

చినారు, 

4. “యత్స్యాదను చిళం వాస్తు నాయక'స్య రనస్య వా! 

విరుద్ధం తత్పరిత్యాజ్య మన్య థా వా (వకల్చయేతీ 1” 

అనంగా నాయకునికి అనుచితమేని రసమునకు విరుద్ధమేనియ అగు 

నొన్తువును వదలివేయవలయున్సు వేజువిధముగా మార్చనైన మార్చవలయును...._ 

అని యాలం'కారికనిబంథన. .జయజేవుండు తదనుసారముగా నిట జొనకి లత్మ్ము 

ణుని నీవు నన్ను6 గామింవం గోరియన్నావు, ” ఇత్యాదివాక్యముల దూట 

గాడిన కథాంచమును నాయికకు అను చితమని [నాయకుని కను-చిత ముని శౌప్ని 

నవారితాత్చర్యము .నాయిక కనుచితమైనను మానుబునియే, మార్పుమనియే], ఇెవ్చక 

నూని వేంయలగా, (తదను సారముగా తత్కాారణమైన మారీచకృతలక్ష్మణ'సంబోభనాదిక 

మునుంగూడ "నూచింపక విడువంగాా] ఈ తెనులసక వియొ క్క- విపరీతబుద్ధికి అదియే 

తబ్బక శెన్పవలనీనదని తోంచినదినఛా ! ఎంతయృప్రీతికాక యా మెయొక్క.'సంరె 

మణ నుపేతీంచి వడలిపోభను ? వర్యమున చోటు లేకపోయెను గాని, ఉన్నచో నిన 
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ట వంతులవారు నీతచే. లక్ష సణుని బూతులునాడ తిట్టించి యుందురు. జయబేవుం దేమి 

జొగరూకత వినియోగంఛిక "నేమిఫలము ? వీరు ౪ నాయన గాచెలో "లేండ*ని రా 

జపురుషులకు (పోలీనుబం కాకులకు] ఇప్పి వేనీరగదా. 

ర్ నీతా కాంళది స్వాంతము.....ఈపాదవూరణ ది వర్ణ ర్ల స్వార'స్యము చక్కగా. 

బోధవడినదేగచా? గ్ర ఏగంగ స్వాంతము అనుభ్యుక్క)ముభాకంబును బరి చితమేగ 

దా? ఇట విశేషము రాలకు రవ్బలకును కకారములు కాయగా 7.. పొదాపూరణ 

ss నీతకును, 8. ంమరిస్థిమా వ్ల శీ లకు ణునికిని కలిగినవి. 9. ఆ శమము 

రశ్నీంపంగసీతారమే ణము చెప్పిన తాన న లకమ బునంగా వీరి యా 

నాసమా, అం దేమిథనము కొల్లపోను సని భయము? బుషులను రథీంచుటయా 9 

సీతకు అపాయములేచా ఏ) అమెకన్న ns) 10. అవా___-ఈవాం'సకు 

అభియ్ వెవండో తెలియదు, ఏల వచ్చినాయో తెలియదు, ఈయపహికారము సం 

తోవమున కా ) ఆశ్చర్యమునకా? ఏదియు పొసంగదు. పాదపూరణమునకు మూల 

ములో ర నవోకారము చేయోనిధయోావాం'న వీరితెనుంగులో వలుమా 

నీ నీచవ _క్లృదొ "ర్భాన్యమును చక్కలూా పొందినది. 

ఇట జయ దేవకవి (పయత్న వూర్వకంబు-గా మూలక థా కదుమును మార్చి నాం 

డు, మూలకథలో,_మారీచుండు రామచాణవాతుండై చచ్చుచు లక్ష్మ ణాయని యా 

శక్చిను. వాండు చచ్చినతర్వాత, లక్ష్మణుని వరునములాడి నీత రాముకడకుం బం"పె 

ను. తర్వాత రావణభివువు వర్ష శాలకడకు. వచ్చెను. “లక్ష్మణా? ౦కును మారీచ 

శబ్బము వినంబడంగానే నీతీమాగసము రామునిమీందికిం బోయెనుగాని, మారీచు 

నిమిందికించో లేదు, 'రామరక్ష, భార్ధము లక్ష్య్మణుం బంపినదేగాని మారీచానయనార్థ ము 

గాదు. 11. రాదువాణము మారీచునికి తగులకముందు -ఈసర్వ మ'సంగతము'గాన, 

-ఈయను చితవ్భృ త్తాంతము. నెల్ల నడంచియే జయదేవుండు బానసనమునకు ముందు 

లక్ష్యుణనిర్ధమనముం జెప్పినాండు. ఆమెమనిన్సు (తాసాతురదుయినబారిణదుతోం 

గూడం బోయినదని ఇప్పినాండుగాని "రామునిమీందికి పోయినట్లు చెప్పలేదు. కావు 

న లక్షుణుండు భాయాకురమై పోయిన యామ్బుగము నే ఆమెతలపోయుచుంటం 

గాంచ్చి ఆమెనై దానిం బట్టుటకు రామునికి సావాయ్యార్థ ము పోయెనని యిట జు 

యబేవహ్యృదయము, అందువలన ఆర్బు లేదు అప్రీతి "లేదు ్రీతియే. కాన (నార్చి 

అ పీఠిక అనువర్ణ నచేత్క వంళులవారు కథ యెజింగినవారికి -రఈవ్భ త్తాంతదు'నే 

_ "'సూచించుటయు ఎజులనివారికి అ పీతియీలకోో అప్రీకియేని ఏల పోయెసూ ఆకార 

అములు తెలియక వద్యము అయోమయ. మగుగట్లుగా చేయటయ,), జయదేవకవికి, 
కరము_క్ల్బ డయశ ల్యము, “నాటక అమ్యలత్షణంబు లమొగంబు ఏ3జుంసుదురయి! 
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వారిన, "కావున నీవు సీదివ్యవారియందు వాల థాకనుజ్జి నిమ్ము. మూ. త 

దొసుజూసీక మాం దివ్య'స సలిలావతరణాయ. నానరము దణములో తద నుజొనీత బూం 

జేజ్య 'స్ఫలిలావగావానాయ. వంతులవారి తెనుంగు ఈరెంటికిం దవ్వటయగాక నదీబే 

వతలు విప్పిన యు శ్రమురనకుంగనూడ తప్పినది. “సరాన్సులే. (క్రీడిం-వుము.” అనియ ' 

'_న్రరమయు. ఆయు తీరము వల్కి=నది గంగ, వాంస సయడునుట' నరయువును. 1. నీవు 

నీ... ఇమ్ము - తవ్వ. మీరు నాకు. ..ఇండ్రు అన్న లెను౮సము[ దణమునకు సరి. 

నొ. నాగరము[ద్రణముంబట్టి దివ్య అనుట బేవ్యః అనుటకు తప్వుగదా. కఓదేవఠలా-రా 

నాకు సీరుచొర Pony సంగుండు.- అన్న నాగరమునకు నాయమునకును సరిషడును, 

౬౮ -వ కుట. | 

చ॥ వారిణద్భగంగనామణియయదం చితము బ్ల దయివ్వింయందియల్ 

[19] వరమణిమండితంబు లువలన్మృ ధుల స్వ నము బ్ధరిం జుమీ 

1574 విరహము ంగాంచారెగ్టు బలి ప్రీత శ పా త్రముఫొదురింకులీ 

"గ్ఫురదురునూ కుర్యపవరము్ధరియిం చినవీనిశ క్రి చేకా. 

మూ. అధిచరణ మమూ చమూరునే శే | బృదురణితౌ మణినూ శరా విఖేహి 

అవా రపి విరహం న యన్మ హిమ్మూ | హరిణద్భశ 'సృవా వల్ల ఖై ర్లభ నే, 7 

- ఈవద్యములో పంతులవారు మూలార్థము 'సరిగాం జెవ్ప నేరక, సౌరము మా 

ని చెత్త చేర్చి ఉన్నది వదలి "లేనిది చెప్పి హ్ లనిపించినారు. చెత్త గాక మిగత వ 

ద్యయు--..వారికా( గ్ర ఈదాణియందియలను మృదుల స్వనములను భరింశచుము. వీనిన 

_క్రిచే ఇంకు లెన్వడును విరవాము గాంచరు. ఎ కడమువ పద్యము మునిని పొలిటీ 

వారిది. 1. పద్యములో విరవాము - గాంచరు అనియున్నది. మూలములో వల్లభుల 

తోడి 'విరవామని యున్నది. విరనసామన€లగానే పంళులవారికి భ_ర్ల్భ విరహ ముకటియీ 

౦ముడ్డ మగును "గాయోలు. విరనామన నెడంచాటు; ఎవరితో. నెడంచాటో ఇచ్చోట 

అవశ్యము శెవ్పవలయును,. అంతకుముందు వలుమాటు. భా _ర్హ్భృవిరవా వునుభవించిస 

"దానికి ఓకచేళ. విరవా మన్న_నే భాలినను చాలునుగాని అట్టి చెజులని నీఠతతో స్ప 

స్పృ్రయు గాం 'జెచ్చవలనీనదే. మై గా అావూార్టమహిమో_క్లి aise ఆగూ'వురములను 

జదిలముగా కాపాడుకొనుటకును విశ్వాసముతో ధరించుటకును వానిముహొను 'స్పళ్ట 

ముగా. తెలియుట స్పష్టముగా కంఠో _రక్షముగా యద్విరవామో చవ ఏవలనీిన దే. 

అట్లు ఇెక్సమి'తెనులసలగ దోఫము. ల్లి: వలీ పీలిక. ఇంకొకని పీతి నేల తోంపింవ 

వలయ?) "ఏమి యూీయా చిత్యము;! ఈయవధారాళ్థకము' లేకున్న గచామేలు గో 

తంట "కీమెను. ఇంకొకని (రావణ్యుస్లి (ప్రీతియేనచా ఎల్లమువ్వులందును ముంచినది P 
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శ్రి. వతి ప్రీతికి చా త్రము. లౌదమరు-_-ఈమాట మూలములో .'లేదు. ఈసొంతమువలనై 
స్వారస్య 'మేబున6గా "రామునికి -ఈ'మెంయందు. నింకళగలుగు ననుర క్షి ఈనూ"్పురయు 

అ(వభావమో _ అయనయొక్క_ 'సవాదాసా జన్య తార్యమో 'తెలియమి. 'సత్యభాము 
(దౌవదిని ఇట్టి క్రీంలు భర్తలను వశవటుచునవి నీశేమేని గలవాయని యజిగి చీపా 
ట్లు తిన్నకథ ననునంధించ్రుండు. శ్లీ. ఈముసలిది అరుంధతవ్మ్యు యోాదొ ౦గవిద్యలు 
నేర్పుటకా? ఇంక "రామునికి ముందు పెట్టుమని వేరు వెల్లంకి ఏమైన నిచ్చినదా 9 ఆ 
మె యట్టిది గాదు, ఆమెకు కొంచెము శృంగారరసనముగూడ నైజుకయే, : గ్ర. ఆమె 
వల్ల భోశబ్ద ము (ప్రయోాగించిగది, పంతులవారికి శృంగారదున్నం దలమెప్పీ, వీరు వతి 

యన్నారు. ఈ రెండుశబ్ద ములకును భేద మెజుంగం గోరికయేని, వతి=నాథ.... ఆని 
వల్ల భా పీయ్క.అనియ మనమం దుంచుకొని -కశ్లోకయుం ఏడుపులు 

"“పు"రాఘూ దస్తాకం (ప్రథమ మవిభిన్నా తను రియం 

తతోను త్వం (సేయాకొ వయ మపి వాతాశాః డ్రీయతబూకా 
ఇదానీం నాథ ఎన్టీ కం వయ ముపీ కోళత్రం కి మువరర 

హతొనాం (పాణానాం కులిశకఠినానాం భల మిదక్.. 

అరుంధతీ దేవతకు కవగకౌశలముకూడ నున్నది. ఆయె న్లీతోను ట్ర. చమూ 
.రున్నేతే అని సంచోథింవినది, నూ చుర వభావో_కిలో 7, వారిణాశులు, , .విరవా 
ముపొందరు అన్నది; ఇందుచే నీవును వారిణాశీవిగాన నీవును వీనిణే నిర్వారవాము 
గా "నుఖముందు వని చదముత్కా_రముగా పలికినది. ఆవారిణాతీ మునకవానములో ఇం 
తి మైనది. 'ఆచమత్మా-రను ౫ంతుగొన్నది. 8. అరుంధతీ బేవతవను బంతులవారికిని 
ఇంకొక్కవిషయములో6 గూడ జ్లేదము కలిగినది, ఆమె జగలుగూడ విరవాము గలు 
గదని చెప్పినది వీరు ఎవ్వ్బుడుం గలుగదనిరి. వగలెల్ల వదిగంటలకాలము బయట 

కొలువుగొలిచి వచ్చి రాతి యెల్ల నింటనే యుండువానిఛార్యక విరవామా శాదొ గి 
ఆమె నిత్య విరహాణియా? విరవా మెజుంగనిచా ? ఆమెను విరహిణి యనరు. 
ఎవడును విరవాము లేనిది గానే ఆమె వ్యవవారింవంబడును. బంతులవారి యెస్త్రువలన 
ఇట్టిన్టీ 8 యర మగును. భ_ర్హ్భ వవాసాదిహీతువుల'జే అనేకది నవికహాముండదేసి ఎవో 
డుశష్టిమునకు అభి పాయను. గా౭దగను. అరుంధతి వగలునూడ అనుటచే. వంతుల 
వారు పం ఉండదు 'సరియేగచా 'బగలు "కా-ర్యాంతరవ్యావ్చ కుంతై 
"రాముడు సీతను విడిచి  యండుటయను 'సంభవింపదు నీఠతోనే యండునని ఆధి 

- కొభధిము' నిచ్చుచున్న్వది: పగలు వియోగమున్న ను పంతులవారి యెళ్లు అచాధితమీ, 
స అచాధథకమే. అరుంధతీకటాత మే గ్రోయముగానున్న ది, ఆం ట్రకజకకాశలము. కం 
వెము చూతము, 'అది అరుంధతికి లేదు, .-.. 

28 



_౨౧౮ ఈక పసన స రాభవవిమర్శము 

9. వారిణద్భ గంగనామణి...-ఇందు -ఈగంగజాతర యేల? హరిణద్భ"క్కా- అన్నం 

జొలునే, సౌ. 10. ఊదంచితము.ఓ_అందెలకు విశేషణము నిప్ప )రోాజనము, య 

తిశ్హై వేనీకొన్నది. పైకి లేచినదని దీనికర్థము. అందెల కన్వయింపదు. గ "అార్థ్యము 

కల్చించుకోవలయను. అందెల కేల? వాని పభావము ఉత్తరార్థములో కంఠో క్తమే. 

యతిశే దీనిని విశేనణముబేనీన సరిగానుండును. 11. ఇవ్వింయందింయల్ -ఈంం 

దియ లనుటక గుజరాతి పేట తెనుయగ. ల్లి, మణిమండితంబులు-. అరుంధతి మణినూ 

'శురములన్నది, వీరు మండితశబ్ద స్వార'స్యము చే మణినూ'వురములు కావని సాక్ష్య 

ముచెప్పినారు. 13. వలల్ ---దివ్యమయిన యతొపూరణము. 14. ఈన్ఫురదురు 

--వరాముర్శలో మజుల నీవర్ణన యేల? 1516. వర "గ్ఫురత్తులు టై సౌర్థ ముగా 

ని వర్ణ నార ము గాదని వంతులవారి వాదము. అవత,మున ఉరువిశేషణ మేల? "పెద్ద 

లైన శాలినుండి జొణీపోవా P కనుకనే రావణుండామెం గొనిపోవుదుండంగా. ఒక 

శాలిది జెజీఫోయిన దని వంశులవారివాదము. 17. ఆకాలు ఆమెకు బనకుండు 

యజ్ఞ భూమి దున్నించినప్వు డే నాగలి తగిలి గాయమై అప్పటినుండి యెదుగనే లేదని 
నావాదము, 18. (వ్రవరముల్ శబ్దములను, చంతకాయతొక్కుుగా దందవభలయు, 

కవనణున్న 'నేమనుకొన్నారు. ఈతూలు న్యాయస్థానములందు వనికివొచ్చునా $ మ 

వోకావ్యమందు దీనికి ౫ణనగాని? 19. వీనిశ శ్రిచేలా అనిశప్పనే ఇెప్పినారు గదా _ 

మణీ వేట “ఈన్ఫుర, చిని. అని యీమెజ్జయేల$ కంట 'నెకటి నూగవచ్చు 
ను. “ఇంతులు. ....వీనిశ క్తిచేక ” అని నడుమబొట్లుఫొడిపించి అచ్చు షేయింత 

ఘు. -ఈతుంథును నల్ల యానలదండగా అరుంధతికి నూవురములకు బదులు నత్కాా 

రభఘుగా ఇచ్చి చేయుదము. ఆచారముగాదని ఆమెగొననిచో గస్టీయే యుండదు. 

నరయును._తదర్భ్భ త్తాంతమివ్యుడు "నేల వెవ్చంబడుచున్నది?.- 

ఉట హంస శెప్పినదానికి త-ర్వాతికథను గోదావరి సైగరునితోం 'జెవ్వచున్నది. 

1518 గంగాయమునాశరయవులు [వవావావేగమున సానరుం దణినీ అటను రా 

మృవవాన (పమైవము గా నుంట కచ్చెరువడిరి. అందు 'సరయువు వల్కి.నమాట యిది. 

1. ఇవ్వడు న నుటే ఇంతకు సూర్వము ఇచట చెప్పంబడుచున్నట్లు ఒకయసంగతా 

రము దుర్చివారముగానున్నది. బి. ఈయివ్వ్యడు అమూలకము, శ్రి. ఏల వెవ్చంబడును 

న్నదనివశ్నయేల ? వీల చెప్పంబడయంగాథదు ? శీ. మూభఖవుం దిది (మశ్చ గాదు. ఇందు 

దానిప_క్తరమును లేదు. మూ. కథమివోపి తద్వ్భృత్తా న్తశేవ! సూయతే...ఏమి ! ఇ 
టను అవ్య త్తాంల శేషము వెవ్చంబడునున్నది.! అని యాశ్చర్యము మూలార్గము, ఇహ్మో.. 

పీ అనసలాగా ఇచ్చోటను గాని ఇవ్వుడును గాదు, 



పంచవమా౦కము ౬౮ - పుట, ౨౧౯ 

1579  బుదోదేశాతిరేకుండునై __-ఇంకరెండు. రేకలు వనీకొన్న బాగు. ఇది 

బహు పీపా యగుట మెట్లు ? "రావణునికి విశేవణ విగుటయొట్లు ? ' 

1560  వాతులమెతిమి---గంగ వ క) హతల మని (స్రీ లింగము గా నుండవల 

యును, 

మూలవిరుద్గము. 

చ॥ దనుజుని"కేలుచా కమికి దానన-ానూయయొ స ంగినట్టిన 

[9] ద్వినుతతరాంగరాగ మున వెల్వడీ వెల్టాకండంట-రాని వే 

1589 ల్పనం౫ వెలుంగుచుంగవలయచ్చదశీతము గా నెయైతనం 

తనెవె'సనీఠంయగయ్యె నుఘనమ్ము తటిశ్తుననంగన త్రజికా 

మూ,----రబినిచరకర్శాగన స్పర్శ'సంపాతవిఘ్నం 

రచయితకు దునాగూయాకల్సి తొదజ్ఞ రాగాత్ 

బహుళ మనల"వుష్టుః పిజ్ఞరజ్యోోతి రుద్యకా 

కవలంయదళకీత౦ 'నంవ్భణోతి స్మ శ్లీతామ్, 

గోదావరి సాగరునితోం జెవ్యచున్నది. అనసూయ యిచ్చినమైసూంతనుం 

డి నిప్ప మొత్తము వన్లీమివెలులసగలది వెలువడినవై. రావణునియొక్క- ేలితుద సీతకు 

తగలకుండ విఘ్నుముశేయటశై దట్టముగా కలువ రేషలవాలె చల్ల 6గా నీతను చుట్టుకొ 
న్నది..._అని స్లోకార్భ ము, వాస్తవముగా అగ్ని యంగారాగము నుండి వెలువడినట్లు 

మూలములో నుండరగ్యా వంతులవారు 1. “ అంటరాని వేల్చనంగ *” అని అగ్ని వెలు 

నడ లేదని శేవలము మూలవిరుద్ధము (వానీనారు. ఎందజో విద్యార్థులు బియేకు చదును 

ముండికే, ఒకరికడ నేని వీరు ఆముూూలా గ మీ గంభథమొకమాటు చదువుకొనియయ ండల 

చా? అశ్లుల్ల తంటాలువడి సౌధథించినోదే యేమో యిది ! ఆవెల్టు నివ్సగానిచో తర్వా 

త రావణుంజేల వరుణమం తము చే మబ్బుతునుకం దెప్పించి చానిని చేతికి చుట్టుకొని 

అట్టిజేతితో సీతను బట్టుకొన్నాండు, ఇట వంతులవారికి జయ డేవునిమూల . బుద్ధను 

గానియాక్లే "రావణునికి ఆవెలు6 గర్భము శగాలేచా? క్లి.అనానూంక రావణవాస్తము 

సీతకు తగులకుండుట3ై యినాంంగ-రాగ మూమెకొనంగినది ౦మని భద్యాన్వ్టంయము 3 

అదిఛరియైనయన్వయము-గాదు, ప్ర బుజీయిందు. తుదిని సునమ్ము తటిళ్తుననంన నని 

-యొకయత్సే 9కు దొవరించినది,. ఘనము నలువుగదా ; దానికిని వెల్టునకును ఏమి 

సాదృశ్యము ? తేటి కునుండియే ఘనము పుట్టునా?ి ఈ వెలులు నీతాంగరాగబునుండి 

యే వుట్టి అమెచుట్టు, వ్యాపించినది. ఇది కేవలము వనికిమాలిన సొంత యత్న్రేక్ష, 



౨౨౨౦ ఆం (థ(కసన్న రాఘవవిమర్శము, 

“పౌశజిక్తూ-దనుజ_అన్థాగతము. 4 నద్వినుతతర, ర్ అన, 6. తనం 

తనెవెస--వనికీమూలినమూటలు. క. తాకా...యలివూరణము. గ్ర, ఘనద్మ్యు.. .౭రీక్ 

0, &. వెలుంగుగుకొపా. 

౬.౯ - న పుట. 

జటాయవు రావణు నైదురొ-నుట, 

శా॥ ఓరీపా వుండ 'నేయనుంగొనయరామోర్వీశరామకవారిం 

లి శేరాచార్యముచేగిరీశ్వరకిరకగేందూల్ల న జేఖనాకొ 

1600 "జా రాస్త న్నఖరాళినీతలల నేయ గోథోద్ధతిందన్ని ని 

"న్నే రాచం వెదందళ్ళువర్లు ండద్భు తాన్వీతోరనగంబు ౦బ లెక. 

మూ..అఆః సాపీకా పశ్యతో చు రఘుతిలకవధూం చోరవ్బత్తా ్ రవవార్తుం 

స్ నీతాం కీతాంశులేఖా మివ గిరిశశిరశ్నాయినీ mI | 

ఏవ చ్చిత్త్వా గిరాంనీ (ప్రఖరనఖముమై ర్టీ ప్లదూడాముణీని టా దిశ 

త్వా మ'ద్యాహాం గరుత్తా నురగ మివ 'నుధాశాళ్ఞీ ణం 'సంవా"రామి, 

ఓరీ హెపీ నేను చూదుచుండలానే (నాకనులయెదుటనే] న న్నలవమ్య "పెట్టి, 

శివశిరిశాయినిం జంద రేఖం బో రామభార్యను దొంగతనముగా నవవారింవం గడం 

గతివి. ఇదిగో వాడికొనగోళ్ల తో భూడామణీనీపీతములై నతలలను [దుంచి నన్ను నే 

ను నుధాకాంజీయైన యరగుని గరుత్మంతుండువోలె పరిమార్చునున్నాను, దాటని 

శ్లోకార్థము, -కాడ్జీ అమ్మ నుటకు as ముని పాఠాంతేరబదుు. 

1. పౌవుండనేకా నేను పాశుండను అని యొకంయర్థవి శేషు స్ఫురించు 

చున్నది. అస్మన్నఖరాశి_అస్మత్సదము బవ్వార్థకము 3 మాయొక్క యాని లర 

ము; నేను. చంపెదకా అశు. నీబవ్వ్యార్థ కము చక్కగా లేదు. 

2. (కోధోద్ధతికొ -ఈమూట ఇెవ్చ నేల? మెత్యలిశయముచేం జంఛునా? అట్లు 

రావణుడు తలంచునా ?:3. తన్ని మూ, [కుంచి (ఇత్త్వా); చంపువిథ మిది, 

"తలలు శుంచుట; తలలను తన్ని బులీయొక విధము"గా. ఛంపెదనని యఖి(పాయయము 

గాదు. కాళ్ళతో తన్ని యనుట. 'స్తరిగాని గోళ్ళతో తన్ని యనుట ' తెలులస : గాదు. 

కావుగను మూలానుగుణము కానందునన్సు 'తన్ని యనక (తుంచి యనవలయును. 

అచ్భు తాన్వీతోరగంబుంబ లెక్_క్తీ, ఉరగునింభో లె: నని. కుల్లింనంబు వేనీన. సరిగా ' 

.. నుండును. ఇచట నీత కవమానంబుగా 'సుధయు,. రావణుని కవమానంబుళా నుర 

గుండును మ్యూలను౦దు వెచ్చయుడినారు,' -అందులనై. నళుంసకచుయిన యమ్మ తొది 
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నోబ్బమును [బ్రయోగిందక మూలకవి (లింగమును గోరి -నుధాశబ్దబమును (వయో 
గించినాండు. క్ర. వీరు ఆమ్బతమని నుంసకలింగయీచేనీ ఆయువబును ఇెజిచినారు. 

6. బుణీయ మూలములో చూడామణులతో జెలుయుచున్న, అని శరములకు విశేష, 

ణమున్నది. 7. శిరములని, యన్న దేగాని నీశిరములని లేదు. 8. అశ్హు ఊరక 

గోళ్లతో అని యున్న దేగాని నాగో శ్లని లేదు. అందువలన ' గరుత్మంతుడు "నుధా 

"కాంతీని భుబింగుని. చూజామణిదీపితములయినభణములను గోళ్లతో (తుంచి: చంపిన 

ట్లు నిన్ను గోళ్లతో చూడామణిదీపీళములై.న శిరములనుదుంచి నేంజంపెదన్సు అని 

రావణభుజెంగు లిరువురికి గోళ్లును వానితోం (ద్రుంచి సంవారింయటయు అన్వయిం 
చుమున్నవి. 9. పద్యములో నివి రావణునికిమూ తమే అన్వయించుచున్న వి గాని కర 

గుని కన్వయింబ లేదు. చూడాముణులు లేనే లేవు, 10. అచ్భు తాస్వీతోరగం బనలగా 

నేమి ? అద్భుతము తొగినదని యర్ధమా ? అమృత మెచటనేని వుక్కిటసూ మఆియె 
చటసూ సపెట్టుకొనియయండినదని యయళ్ధమా 1 అమృతమును కోరిన, "లేక అమృత 

[కొలశ]మును రశీంచుచున్న అను మూలము చాగుగానున్నది. 11. ల్ల సత్ రి 

శ్రుయడు ఇందుండనియ, అతనికేఖ యనియు అర్థమగుచున్నది, శిరస్థము ఇందు 

రేఖగా అన్వయము కావలయును, 

గోచావరి,....అంళఠట. , .ఆశిది, 

[5] తే॥ కణము లేదుగదాబనకబదియంబె 

1605. కందనదు నేయ-చిలంబ జెయరుణముగను. 

మూ,--త స్యాః క్వణకొ కిమపి. నూళుర ఏక ఏవ 

శోన్ట న్నివాలికరుణర చరణా త్చృథివ్యామ్ 

ఆ గ్లీష్ట తిస్ట' నివాతోశి ఖలేతి జల్బ్పకా 

దూ-రాజ్జ్ఞటాయరపీ ఖడ్ల వాతేకి పపాత, 

తెనుయగుము దణబము..తే స్ర్య్యకికణంనఖలు, +. డన్దన్సషాతకరుణం,.. 

1. ఆముయొక్క- యందియలలో సెకటిమా త్రము అతిదీనముగా ఏమో యే 

డ్నుగదియంబోలతె శబ్చించుచు పాదమునుండి 'నేలంబడెను ; 'తెలుంగవద్యము. 'దాని' 

మూలమును ' ఈ నాగరమూలము నకు దిగందుడువుగానున్నవి. మణీ కజనకానల 

ము:---ఖ్లి, అశెదియని ముందన్నదిగద్భా బుజల జనకజుది యననేల? 8, ఏక ఏవ 

ఒళటియే' (రంగ యని చెప్పమిచెమీమి ? ఏకవచనము చేత నే గతార్భ మేని జయబేవ్స6ం 

డు 'ఏకశబ్దమును సై గా వీవకారమును ఇన్ని టిని జేర్పనేల? శీ. అవన క్షముగా ఎ 

న్ని యవథార ణార్థ కములు పాదావూరణార్భము వేసీనారో! ఆవశ్యకదచుయిన చోటు 



౨౨ _౨ ఆం(ధ (క (ప్రసన్న రాఘనవిమర్శము. 

ఒకటి వేయయ బుద్ధి చుట్టకపోమెనుగదా P గ్ర. ఒకయందె కాల మిగిలినందువలనం గదా 

ముణుల ఆమెకు ంయోగమయు కలిగినది. 

20 -వ “వుట, 

[7 "తే[శంవదచలునుదురాగ్లు స్మ లకిం ఛునిడవు!ళకుదకు నావదల నెయిడితొ లలసలగాన 
1612 అవదలునుమువోర్తు లకడలునిడవు | తుదకు సంవదలిడుటవేనిదితగు గద, 

మూ, (పాయో దుర_న్తవధ్యన్తా 'సృంవదోపీ దురాత్త్య నామ్ 

భవన్తి వ నుఖోదర్మా.. వివదోపి మవోత్మ్మ నామ్, 

1. ఇంఇునిడవు--ఇడ శేమి ఏ ఇడును, కుదకుంగదా ఆవద? అంతవజకు 
ఇంవే, ల్లి, అడలునిడవంట !..-ఇడవా ? శ్రీ రాములవారు న్రీతావియోగము చే నెంత 
ధు£ఇరించిరో రామాయణములో6 జదునలేదా? అది గవానమేని ఈచుటప మూండ 
వళుటమొద'లు అనంగా ౭3-౫ వుట మొదలు -ఈ యాం ధీకరణమే కనుండు, త్ర 
స్పకుండ, అలు నిడును. పైగా ఈ తర్కము వింతగానున్నది. తుదకు ఆవద యిడు 
నుగాన ఇంపు నిడవాంట | ఎక్క. డికార్యకారణభావ మిది! ఇంపునిజనివి యండి. 
యేమి లేశేమి? అట్టివి తొలంస నని వెణుపింవనేల ? ఇం చ్చ లేకపోయిన ముంపా అను 
భయావస్థయా P న్ గ 'సంసారు లెజుంగుదురా ? కనుక ముం"పే ప్రే అనంగా 
అవదయేే శంపన్నులగు దురాక్షులకు "సతతము నావదయే, తుదకాపద యన్నవిశే_ 
వమేమి? ఆ'పూర్యావస్థ eras దుకిఖమా త్ర మందు 'ేని, ఆవళ్ళల మదియే గ 
"దా. అదియే ఉండగా నింక అవదను వేజ చెన్ఫ'నేల ? మణీ నిజికారణమైన్గయా 
వద "లేక ఆదుకుిముమ్మాతము ఎట్లుండును? శ్రి, అక్షే తుదకు 'సంపడ వచ్చువణుకు 
అశలా, 'సంతుష్ట్రియ్యా, అను భయావస్థయా. అంలెమము అవదలవాలన గంసేరులకు 
లేదుగా కాన bd fs గంవదయే, కాన తుదినిసంవదయన నేల, 
"సతతము 'గంవదమే. అదిలేక న తుస్ట్రీయెక్క-డిది ? శ. ఇది తగుంగద.ఇది తగనే 
తగదుగదా? ఇంపు నిడమి అడలు sr మణీ మిథ్య తగు కొట్లు? సం 
వదలు దు;రార్ములకు దౌ-రాత్ర త్య్యమును పోయొట్టిన నదితగును. ఆవదలు మహాత్వు లకు 
రాకున్న నది. తగును. ఇదియన్న సో తగనే తగదు. గ్ర. -ఈముక్క- శేవన్నను ౩ వద్య 
ము తగదుగద 2 ఇట్లు ఈపద్యమును నంతులవారు జయచేవకవికవనములో సొంత 
ము చేర్చంబోయి ఆవవితముచేనీ సాథించినారు.. గ్రి. జయ బేవు: డనునదే మ 
నయగా| పౌయికము గా 'సంవదలుకూడ దురాత్తులకు తుదకు వివత్రు'నే గలిగింఛును, 
అట్లే ఆవదలుకూడ మవాోశ్తు లకు తుదకు కట్టకు యిుడును..__పంవందచోంగా. ఇంట 
మైనది. 7. * తుదకు 'సంవదల నైయిడి తొలయంగాన * అని ముగించిన అవ్వమూ 
లుగయినను అమరిక యినిపించుకొనును, 
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[నేవథ్యముందు] సఖి కాళింది వర్ణి బ్లుచున్నా వు. 

[త్ర] అనుగ. మజియట్లు గూచీశలాేకాశల్యక్ష్షతబు లై న నాగోళ్లను 

1618 లక్తుకరనము వేం దడువునున్న ది, ' 

ఈ యమునావాక్యము అసంబద్ధము-గా నున్నది. 'సూచ్.. చున్నది ఈ 
భాగమునకు అర్థ ము,_దుకఖికురాశై ననాకు సంతోభు మొసంగుచున్నది, ఆని, 
దుకిఖికారణము నిజకుటుంబకదుయిన రామాదులకుం గలిగినవివత్తు. యమున ఈ మ 
ఆఅియట్లు* లశనగు వాక్యమును “వర్ధిల్లుచు న్నావ” ను నేపథ్యో కిని గుణించి వలి 
కినది, నేవథ్యభుందు ఆమాట వలికినవా రెవరో యమున కింకందెలింయలేదు. ఇట్లుం 
డంగా సద్యశ్ళు తమైన వర్ణ నవచనమునుగుణించి ఎవడో విన్నచానిం గుణీంచి 
వోలె 1. “అట్లు? అనుటధరిగాదు, ఇట్లు అన్నను మేలు. త్లి. అకర్షృక వాక్య 
ము. వంతులవారు ఈ వాక్యమును ఇట్లు పాడుచేనీన విధములో వఏసోదనుకల 
దు, త్ర. వీరు ఖాయం డెనిగించిగారు. ఛాయ, శ. తథా కృనః నూపీశలాకా: 

“ఇత్యాది, ఇది యమునా ప్రాకృత వాక్యమునకుం దస్సభాయ... పాక్ళతవాక్యబము, 

5, కా ఉణ "నసూ-ఈ సలా ఆ ఇత్యాది. సరియైన భాయ... కా “కున 'స్మూవీశలా. 
శా ఇత్యాది. దానికి తెనుంగు. గ్ర, మజీ యీమె ఎవరు "సూచీశలాకా ఇత్యాది. 
'వాక్య మసంగతమని తెలినీనచో 'సంగతిైతై యయరయిక గలుగును. అశసంగళమనియే 
తెలియశే, ఇదేమి |వతిభావి శేవమో ! అసంగతమని తెలినికొన్న బూ తాన నేమి (వ 
యోాడినము 9 భాయాజోషము తెల్పువాని "నెక్కడ తెత్తము ? | 

తుంగభ ద. (రామునికి తన్నును "ను గీవునిని సమర్పించిన వాసుదుంతుం 

డప్పగిదినేమో ఇెవుదుండెను. ఎట్లనయగా? | | భు 

శా॥ లీలామాత్రముచేవధించిమునువాలిక వై డి లేడింబ-లెకా 

[18] (శీరాముండువలీము ఖేశపదవిం 'జెందిం చను గీ వునికా 

1686 నూరత్వంబునమి తశ తునతిమాను న్నా కముదించె'స్ర 

ద్ధీరత్వంబు నగాత్మగోత్రవతినందించెకవారి'సెక్మా దముకా. 

మూ... రామభ దే. ..ఆత్మా నం "ను గ్రీవంచ 'సమర్చంయయతా తథా కీమపి 
వ్యవనీతం వానూనుతాయథా. | 

'సహేలీం హాలై వినం హరిణమివ హోమం రఘువతికి 

కపీనాం సామా జ్యే వణత మభిషీ. ఇకా రవినుతమ్ 

అపి ధ్వంసై త్సఖ్యు ర్నృవతి మవచకె వలభుజా 

కుపి పీతం చ్నశే నిజపలగరిష్టం దినకరమ్, 



1. వానునుంతుం డప్పగిది నేమో వెవ్యుదుంటెను, ల్లి. ఎట్లనంగాఈ చెవు 

చూంఊనుయొక్క... స్వారస్యము చేత దాని తర్వాతివద్యము వానుమదాక్యముగా తోం 

చును. అది తుంగభ చావాక్యమేగాని వానుమద్వాక్యముగాదు, 2. వ్యవనీళమనంయగా 

చెవ్బ్యుచుంజెనని యర్థము గాదు. [వ్యవసాయయముజయక్నమ్ము అట్లు యనల్నించె 

ను ఎట్లన, ఆయత్నృదువలన---లఅని తెనిగించి యండవలనీనది. 

శ్లోకతృ్భతీయహేవ మళ్భ ముగాక' పంతులవారు వంచపాండవులతెక్క వేనీనా 

చు, స్లో కార్భము;_రఘురాముండు బంగాలు లేడినిం బోలె లీలామ్యూతమున వాలిని 

గూాల్చి “సూర్య శుత్తునికి “న్నుక్రీవునికి కపిరాజ్య మిచ్చుట"ే, రావణునికిం గూడమి త్ర 

భ్వ ం'సరూవమైన యవకార మొనర్చెను, తనవంశమునకు మూలళ్చురుషుం డయిన 

దెినకరునికింగూడ (శ్రీతిగావించెను.---4ీ. వలభుజొంజామా ౦'సభోజ నులయొక్కనృ వతిం 

జా | వభువును (రావణున్ని) ర్ం నఖ్యు తన్ని కుండై న వాలియొక్క, ధ్వం'సాత్ ౨౭ 

చాశముచేత్క అవచ ై జూఅవకరింబిను. 6. రావణునికి మ్మికుండు వాళి రాముండు 

వాలిని చంవుటచేక మిత్రమారణ రూవవుయిన యపకారము రావణునికి జేసెను, 

శాలి రావణునికి మిక్రమని యిట జయటబేవుండు కంఠో_క్షముగానే ఇప్పినాండుగచా, 

7. -ఈ విషయమం దీయన మురారి భవభూతులనూర్న మును తొక్కినాండు వారు 

అనర్ధ్య రాఘవ మహావీర చర్మితలలో ఆయిరువురికిని మై, తిచెప్బి నారు. 

శునఃశేభక_అ గ్లీ కిపిన్థాయాం పురక్టరన్య నక్టసో వాలీ నామ బ్లవజ్ఞ 

రాజకి! తం చ రజనీచరచ కవ ర్తినా దశకన్గ రేణ సహా (వవ్ఫ త్తమై తీక మవలోక్య 

ఇాన-రాచ్చభల్లగోలాజ్ఞూలపభృ్ళతీనా మాచార్య 'సృర్వామా త్యానుముతో జాచ్చుబా 

నవాపీత్ ॥...మురా, ౨. అం. 

(దనుఖ్సి-- పార్ట క మాల్యవతా వాలి యష్ప్య డ్లాళే నియజ్యతే 

=. తేనాపీ రావణే మైలీ మనురుభ్యాఖ్య పేరో తే, 

రామకిఏపహ ఏవ పనా శ్చారి తన్య | 

నతొద్భశః “సువ్భాత్కా-క్య మాధ్య స్థ్య మువలమ్బ తే . 

లక్ష్మణః_ఆశ్యే వాలిరావణయోాక కిన్నిబన్ధనా మ్రైతీ? 

(శమణా--వైలానే తులికే, జితేతిభవన్సే దృష్య వ్రమభ్యుద్యళం 

దోర్యుద్ధాయ దశా న్య మిస్ట్రతనయః ప్రమీవ్య కయ నే 
.సౌంభధ్యం కర్మ 'సమావ్య 'స్తసు గదీనాకే హ్యథో ము_క్షవా 
నున్ముక్షాయ నతాయ నాథిళవతే సఖ్యం చ త స్మైదదా, 



కంచమాంకము, ౭౧ - పుట, ౨౨౫ 

శామునిమీందికి మాల్యవంతుండు వాలిని ట్రయ్మోగంవంగా వాలి (శేవథ్యభా 
సితమున] మూల్యనంకునిార్చి యాయు _శ్లరము వలికినాండతు--. 

"-భ్వన్ని యోగా దయక్లోవి వధః సాథోః కరిన్య తే 
'పూజ్యోనీ నను మి తస్య యో గురు ధ్లురు రేవ నట 

[సౌఢోక=రాను'స్య, ము త్రగ్యారావణన్య 

వాలీ... ..(యద నేన ee ఫౌల శ్రకమె రీ ట్రరిశ్రోవ మనుస్తార్య తత్ర 

భవతో re స్య నిభనే నియకోన్నీ |... అనని క్రమణీంరం చ నుహ్బ ద్యాక్యమ్। 

ధీ క్షం నిపొాతాహీతుభూతం నున్భాతా స. "వేళ మ1వరిత్యజ్య తె మిదం సౌవోర్లమ్, 

ఏవమాదికము పీరచరిథవంచమాంకమున వాలి రావణమై లికి బహు ళ భ్రనూణము 

కలదు. (వపంచ మిట్టుండంగా ఈమై తిం దజవానేరక వంతులవారు పాదదును పాడు 

చేనీనవిధము నమ త్కొరము గానే యున్నది. ఈయ తిని పంచ పొండ'సంఖ్యనరీతిం 

-వొరయించినారుగాదా. ఫో'దాన్వయము భేనీనరీఏం ననుండు ; మి శ్రశ త్రుకా నాక్మొుం 

దించెకొ..అనుటకుందెలి విడి స్యుః = [మిత్రుడైన నుగీవునియొక్క..] మిత్రు 

89, వలభుభొం న్భవ వతిం (ావంతులవారు ఫలకు వల అచు పొరరదాటని శలంచినారు, 

శాన, గలభుబొం=|కోంతులయొ క్క...) నృవతిమి= వఖు నై నవాలిని అనధయాగా నుగీవుని 

యొక్క] శ త్రుక్కాథ్టంసౌరీ=[చంవుటణేశ] నాక మొందిం'బెను, మొత్తమునవ, 

మిథ శ్యన్నాక మొందింశెనని యర్థము న వోబ్బినదో లేడో చూచుకొండి, 

ఇంక కవనిసౌభాగ్యము, ==. పొదాభ్రూర ణి రణ్యము;మునుు, 9. గూరత్వం 

బున 10, అలిమా నుక 3 'నగ్గీ రత్యంబున, 

11. మును. ముందు వాలిని చంపి తర్వాత 'సు్రీవునికి కఫిరాజ్య మిళ్చెనని 

యోగ ర్థక కదుము "గతే తేలియుచుండథంయగా మును అని వంయత్న 'ఫూర్వకము గ 

నిటం కోళ్ళ నం దీని సైజ్వర 'స్యము:-శేబ్లి, ఈము నువదము ఎంతవరకు కన్టయించునుగై 

సందించుటపు గూటున్సిది విశీవముము +? 13, ఒందించుటుకంగూడ నా? శ, అందించుటపం 

గూడనా?ి 15. ఇంతవజ శీ అని తెలియటక "నేతని వారకయు త'ర్వాతశబ్దము "రాలేదు 

గదా, 16. మీ వ వధి ంచుటకుమా త్రయీ అయినయెడల, ఇందటించుటకు “తర్వాతి? అను 

విశేషణ మక్క-అ లేచా ఏ ఈ మునుశబ్బము కదురనికవనదుని చక్కగా - తేల్చుచు 

న్నది, 17. ఈసూభాన్యములో రల పాగ స భాగ్యముగూడ్య అది 18, “సర్థీ రల్వము”, 

౭2౭౧ =వ వుట, 

సౌనరుండు.....ఇది' లురెస్టీ. శళలజనకుము చానంబకరుండుగాదాా. రాదముచం 

దులు, ఇంట్ యయంశయం దిలకింశుము, 

29 



సీం  అంధ్రవ (వసన్న రాఘవవిమర్శము. 

(వీతత్సద్యశ్లోకయు వంతులవారికి "సూది బెజ్జదుంతయేనియం టెలియలేదు.] 
న ¢ మ 

ఉ॥ ఉంజెడు నీభగీరథధబజయుకా. రవిజాశనరయా'సరిద్వరల్ 

[14] మెండగుకార్చి లహాడుకొని మిక్కి-లినన్నలరించువారువీ 

1650 . రొండనె నేనుసాగరుండ య క్షముగారఘువంశవడ్ మే 

యుండిన మూకురాముని శుభోదయభావమె'సంగుటబమే. 

ఇటం [బకరణము-_గం-గా యమునా సరయూ గోదావరీ నమేతునితో సాన 
రునితో తుంగభ ద చెప్పినది: నీతా న్వేవ శార్థము ను గీవుండు వానుమ'దాదులం 

బం'ెనని, అందులకు సై+గరుండు (బతికిలినని గంతనీంచను, గోదావరి నీ వొళక్కూండచె 

గావు ఈ'సకలలగకమును [బదికినది” అని నిజాహ్లాదమును తెలిపెను. అంత సాగరుడు 

'సకలలూ-కొన్లోదము సనువదించి ఛముర్లి ర్భించుచున్నాండు, ఆ నమర్థనమే యిది,.మూ, 

స “సాగరకి.., + , ఇహైవతామ త్పశ్య. 

"నేవీయనీ హీ సరయూ య వేయం 

ఛాగీర థీయ మబుదయ భ స్పగరా న్యమావీ 

ఇత్యన్వ యా (దుకు లే యది వత పాతః 

" మ కిమిలె వాదుపీ బీ _త్రవ్భ ర్తి ఖః, 

స కటు ని రఘుకలరాజులకం నడు సమీవమున్గనుండునది, 
ఈమె (నము న] “నూర్యునివలనం బుట్టినది, ఈమె [Nox] భొగీరథునివలనం బుట్టి 
నద్కీ నేనును నగరునివలన నుదయిం చితిని, ఈ సంబంధము చేల నూకు రఘుకులము.. 

మీంద పత పాతమేని, మీయిరువురిచి శ్రవృ్తి తియ _-ఈ రఘురామునియందు వాళ్ళ 
లము. 'పూనియన్న దే అందుల. శేమియేతువు ? (రామచం[ దమాధురియే . శ మీను వృ, 
అది సకలలోక"న నంవనీనమ నుట నీద్ధాంతము ; అని, శ్లోకావతారికలో ( 'సకలజినకు. 
ము దానందకరుండు రాముండు * అని చెప్పినయర్థనును సమర ర్భించుట,] 

a A వంతులవారు ఈమూండునదులకును రయుకులజు లకును సంబంధమును మూల 

కావు మూకినాయజని మెణింగిన ట్లుగవడదు, ల్లి, ఎఆలీంగియుండిన నరయనునకను 
ధఘుకుల్లజాల్లక్తును నంబంధబు ను. వీరేలతెల్పరైరి?. కడమ రెంటను అ వయత్చ బు గా' 
కాకతాశీయ్లోముగా తన్నాదుములయం బే ఆస్రంబంధము. శబ్బవ్యుత్స_ల్రిమహొబుచే నగ 
వడుమున్న ది, వీరు అఆసంబంధమిట .తత్సతు పాతమునకు కారణముగా నువన్య స్త 'స్పమని 
మెణీంగన, మూలకారుంయు వాక్యతంయయముచేత విభేయముగా ఆ సంబంధము. న్రుజో 
న్యనీంచియండ వీకేల్క 3. ఆవి "థేంయళను పోనిచి ఏకవాక్యము:ేని నిభేయమ్సుల నెల్ల 



పంచమాంకము, ౭౧ = పుట, Ma. 

: నుజ్జేశ్యభంగం బాొందిం-బినారు. ఆఈశార్యకారణగంబంభము నైక్సుడు వీరు కూల్చి నారో 
అ గ్ 

అవ్యుజే వీరు పద్యముం 'జేజిచినారు, మణీ వీరుచేనీన శ్లోతామ-రాన్వంయను: శ్వ, బీరు 
నేదీయసీ యనునది ఒక్కొ-క్కనదికి [భూంటికి?] విభేయమని తలంచినారు. తవా 
ద్భవా భాగీరథీ వవములు ఉ్ధేశ్యభాతముఅనియు. యమునా గంగా కదపార్యాంయ 
మూ శములనియు నిరఖ్మి పాయములనియయ గలంచినారు. అందువలన ఈ భాగీరథబ 

యుకొ రవిబొనరయూ 'సరిద్యరల్ __ అని మూలదుందలి యుష్దేశ్యవి థేంయము లన్ని 

టిని ఏకరాశిగా ఉచ్దేశ్యములను'గా తెనిగంచినారు. 'నేదీయనీవబమును రబ్బరువోలె 

లాగి ద్వితీయపాదముగాంబేన్సీ అమూంటికిని కొట్టినారు. [క్ర, నేదీయనీ జు మెంథగు 
0 

కూర్చి లనాడుకొని మిక్కిలి నన్నల రించువారు.] గ్ర, "నేవీయనీ యనలూా, సాగరుని 

సరస నున్నదని యర్థము గాడనియ, రఘుకలరాజ ధానింయగు నయోభ్య చెంత (వవ 

హాంచుటే రఘుకులజులకు నర'ననుంథునవని ౦ర్గనునియ ఇన్వుజే తెలిపియన్నా6 

తనునదా, తనకు సరననున్న దిఉన్నారు అని వీరు దానిం శాతువేనీనారు. ౧7, అన్న 

యాక్ దీనికి య_క్షముగా అని వీరితేలులయ, యుక్షముగదా అనియే యర మో? 
యు_క్షమగురీవిని అని యిద్శికియాని శేషణ మె? ఎటయినను తస్పేనదా?ి గ్ర, ఉండిన 

ఇది, భూఠార్థకవి శేపణుమూ ీఐద్యర్థకణూ ౫ యు క్షముగా అనునది ఊండినక 

_కియావి శోషణదునియ  ఉండినపదము ఖూతాగ్థకవి సేదణదునియయ6 దలంవవచ్చును, 
అట్టినూక. అని చతుర్ధ హౌటముతో గనయదు, 9. రఘువంశవత పాఠము వే రాను 

జత పామును సౌాధించునున్నాంయయ. మూలము జేగారిరయో దీనీ జేదారియో శీ 

10. రఘువంచఛవత మే. వక పాథమునను భథమనుట అజివములలి వాడుక, చెన్న 

చురి యజువ బేనునులో లసాడ నీవాడుకగలదు. ఆభల మీట నీరాఘనము ఆలి (వనన్న 

మెనది, కవితాత శ్థము ల సట్టగిస్ట వ్య వహోరా నుగుము "గా (వయోగములు వేం 

శబనీన యని యున్నది. “రఖున సం తొరావణలారా ఆతేపించకుందు, థుదిపాదమున 

నున్న అద్ద నము త్ల, యుగ కనులా కమం నా ముపీషు ళ్ళ _ఫి£-వంతులవారు / 

11. వాముపీ == మీయిరువురికిం సూత అసంగా గోదావరీ తుంగభ్యిధథకుం గూజన్లనీ 

(గహాంవలేక నామవి యనియు, కోటలు యనసస్టయము7గాక్క ల్లి, బిళ్ల అనుశబ్బమును 

చిక్ అనియు దూర్చుకొన్నారు, గద్వుత్సలా కమిలి వానువి | శ్రన్భ బ్రిక్ అని నూరు (| 

కొన్నారు. సొంటారంర్ర "సురాణమీ., వద్యట్ళృటాం వామని'ప్మభవ్భ Qi 0, అని యయ 

. 'నర్దయయమ లట |! అనగా అట్యుట్సలా ని! వామువి'్యతా క మిది, అనయా తళ సలా 

వృ_గి? వాదూ నిశి లె కమి, అనగా, తట్య్వత్సలావ్భ గి వామే విచిత్ర కక 
తద్టత్భలా వృ బ్లే”జ=రాముని శుభోదంరోభావము, వామేగొిలు న౦గుట్టు విచతాక్రటు 

= బేర ఈపాంటిత్య మ్యబయుగాడా,....18, జయ'దేవళవి (వమాణశా శ పారా 



శీ౨౮ా ఆంధ (ప్రసన్న రాఘవవీమర్శము. 

వారపారీణుండు తన్మర్యాదను ఇట కార్యకారణభానావధారణ ప్రస్తావమున అ ' 

నయ వత శబ్బములచే స్మరోణకుం దెచ్చిసాండు, ]శ్నీ. అవతారికలోనై తావచ్చబ్ద 

ము పంకులవారు ¢ Mr నని తెనిలెంచినరీజిని సౌకల్యార్థముగాదనియ, వరి 

శే చార్థమనియ విశదముగును. 

రరర ద్ర ్రెర్రెధ్రెధెడం ఇద 

వషమాోంక ము. 
అ 

2౨ - ఇ “కుటు, 

'రానుండు,.._నా॥ సౌమి తీ దుతలంబు నేరవలయ౦జంజాంశుంటేనుంనడుకా 

లక్ష్మణుడు, రామా రాతిరి పొద్గునుద్దియెది రేరాజీతంజేరాజిలుకా 

[11 ep pe సోముండీతండటంచు నెళ్లై బ్లణింగతోే [ల.] నావ ట్టుంజింకయిం౦దు 

1661 రా. ఓీదుక్పేయనీ ! | హామ్భుగాతీ, ! | యెటనుందోగ్లాముఖీ జానకీ, 

1. అన్నను రావూ యని నామ గవాణము చే సంబోధించుట అనుచితము, 

ఆత్మ నామగురో-ర్నా ము నామాతికృ వణ స్యచ 

(శేయకామో న గృహ్హీయా క్లే గష్థావత్యకళ త్రరోాకి, 

బి. కావుననే మూలములో రఘువతే అనియున్నది. 3. -ఈవదముచేత నిమ్మణు 

నీయొక్క_ వినయాతిరేకంబును శ. రామునికి తాను భృత్యుండను భావంబున్సు, 

"క్, రఘువంశమునశెల్ల (పభువై సయట్టి బువోనత్తుునికి ఇంత వివ్వాలత్వము. "సరిగా 

దని బోధనయు, ఇన్ని pers రానా అనుటచే నన్నియ తుడుచుకొని 

పోయిగవి. గ్ర, ఇందు... చం దు6డని వల్కు..చునే ఇందుకా అని అమవాక్తు గావ్య 

వవారించుట గరిగాదు. మూ, థళ్తే కురజ్జం యతః == జింకను దాల్చి యున్న్హాండు 

గావున, 17. సోబుండీతండటంచుక్' =ఇది; (పా మూలమెంతదుసూ వారమా |! 

సౌమి శే నను "నేవ్యతాం తరుతలం చక్టాంశు రుష్జ్రిమ్బుతే 

చళ్జాంశో ర్చిశి కా కథా రఘువతే చయ మున్షీ లతి 

వోతైైత ద్విదితం కథన్ను భవతా ధ_ శ్రే కురజ్ఞం యతః 

శ్వ్నానీ (పేయనీ వో కుర జ్ఞనయనే చద్దా ఏకే జొనకి | 

8. (పొద్దు 9. సోముండు అని నపీకరించుట యందముగాదు. అక్టు0. కు 

రంగ 11. చందళబ్దము లే-జింక్క "కేరాజు అనువానికి [వయోగించి యండవలయాూ 

ను, ఆస్న్వారస్యుము మూలమునం గనుంథు, ఉవవ్రివిస్తర మూహింధుకొనుండు, 



షస్టాంకము, ౭.౨ = పుట, ౨9లో 

చ అవ్భుతకరుండనీక రము లారంకుంే గె రవచాంభవంబుతో 

[18] నము రెడుజాకరూక'ను లెయైభు వసౌళి విశిష్ట చేష్ట లకా 

1679 “ 'సవమమతింబేవ్న వేల ణయదిశ్యామముదీంయననీంచు నెక్క-డక 

సద్భుగుండవాదువి వింకనిశాచరుంజాదువుచందమాదు వే, 

మూ, అద్భుతకర కరా _నే బాస్థవాః శై రవాణాం 

'సకలభువనచేష్టా త క జయని 

న కళయనీ కథం త తత సౌ వేయనీ యే 

త్వ మపీ దృుగనవోంయ! కిం చ న_క్షఖ్బ్నరోఒనీ, 

1, ఇయబేవనికి “ ఆరయ” కుండనే PE శెలినీది, ల్లీ, బొ 

ఎాఈవధముండంినాడదు. ఇదియ ఆరయటయం బీరి పాదమును చెటి'చినవి, నక 

Me కారణము త్రి. నైరననాంధవథ్వము, బంధుభ్ళులయిన శ i 

వములశై తిరుగునవ్వుడు స్రకలభు వాను యొక్క య ఖేస్ట లం గనును అని ఫొత్సర్య 

క "కావున వేష్టాబాగరూకతను స్థాపించు! ఓక యవ కన్య స్తమెన శౌ రవనాంధనిళ్య్వ 

నుందు ఆరయకా బె అని అవ ప _క్షవదములు వయొోగించి శ్వ, గందేవామును ౪ 

| వనీద్ధతను తోంపింఛుట 'సరిగాదు, prem షష్ట అనుచో భువనశబ్ద్టము బజీలు నో 

a 'సమనీం-చినది గాదు. పౌతాళణుందు వం్రుంతేండి pe నాగ? ఖీళ్నర సాఠతటం 

శశభ్భ తాళూన్యం ము ఖేస్యాఃిన్థి లే” “కావున ర భవనాగి యనుట సరిగాదు, ప గా 

'రాముందు తనభార్య స్వర్లపాతాళను అలకుం బోయియంటు నని కరా తలంనునా ? 

“కాస ఆశియనుట అవస క్షు టు నున్నది. జొనరూకమయు 'బెమ్మై-ా- గ్ర, ఎ 

ఈయవధారణము లేకయే జయజేఖనిః ని ఐటీలో గ్థనిర్యానా 3 మైనది, ఈంయోనకుం 

గాకపోయిన'దా ? ౦ుతికొటికు ఐళకారయునగు శన వ. సేయుట్న తె యాయన 

కిది కావ వలనీవబ్చినది. 7. 'సచుమతి మంటు సదు”, 8. అది OR] 

వ్యాముగానున్నుది. 9. నుదీయ---తొౌ ను శుకొన్ల స్ బే మా అతను'గ ౦ 'జేటాదము సుట్టుం 

చుచున్నది, 10: కత్రసా (శ్రేయనీ మే అనువేంచుకో అక్కడ ౧ అ సను టల్ 

వనీంచునైక్కడకా అనుగ నేడమూక భాషిత మర్కట [0 11. వనీంచు ఖు 

ట్టములో నింతకన్న వనికిమూలినవద ముందునా ? 1న్చి. ఎక్క.త నున్నటి అని యదు 

గవలయునే గాని సన్ను వదలి లేచిపోయి యెక్కడ గుడిసపేనగొని యున్నదని గదా 

యార్లదుగుచున్నది ? శ్యామ యనంగా న. యేన్సి 

శీతశాలే 'నుఖోష్ల|ో యూ లా ట్వ తు “సుఖశితంం 

త_ప్తకాఖ్బనన సంతాఖా సా ని శ్యామల కథ్యతే, 



౨౨౩ అంధ (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

అని నిక్వరిచింనయడినజేనియ, ((పీయనీ యనుటతో _సౌటియా? (వ్రేయనీ 
అననందువలన ఆవదముచేం శేర్కొన . నర్మురాలకాదనియ ఆసంబంధము స్పష్ట 

ముగా జేవ్చందగినదికాదనియ ద్యోతితమగుచున్నది. తృతీయపాద మిట్లు పాడయి 

నది, చకుద్ధము._- 13. బెదుఖు 14. బొదువు, ఈవదము లిందు వనికిరావు. ఇట 

నివి శేకన్న కవనమునకు మెటుంన, 185. -ఈపాదమునకు మూలములో "రావణుని 

వంటివాండవని భావము గాని చందమాదువు గావని భావము గాదు, 'సమ్భుగత్వ నిశాచ 

రత్వములు చంద్రునియయందునుం. గలధర్మములే. 16. .వృగగహోయః అనువదమును 

'గవ్బుగుండ వనుటు పీప్పీకరించుటయే.. రావణునికి మారీచుండు 'నవాయండు రాము 

నైలయించుకొని పోవుటచే రావణునికి నీతను దొరకించినాండు. 'సద్భుగ అన్నమా 

(తాన అట్టిసాకోయ్యకరణము "స్ఫురించునా ? 117. త్వమపి = నీవును శ్ 

వలెనే అనిభావము], అట్టియపిశశ్ఞార్థముం 'దెనుంగునం ద్యజించుట భస్పీకరింయుట 

యే 18. చందమాబునే అనుట మూలవిరుద్ధ మని తెల్పితిని గదా, 

లక్ష్మ ణుంయ కు... [తనలా] కట్టా ! అిట్టయయల యెట్లీమాననీయుని మొన'సముం 

[2] బొరలించునున్నది? అటులవుటవలనవేజుగ నరుగంబజేయుదును, 

1681 లక్ష్ముణకి.._ (గ్వగతమ్] అయీ కథ మభిమజ్ఞి తరజ్ఞకి తరళయ తారా 

ననన | త. దన్యతో నోయామి. 

1 వంతులవారు అధివ ంగతరోంగ దునంగా తెట్లయోల యని వానీనారు, తరంగ 

మనంగా అలకచ్చా పోంగా శేషము అభిషంగమనంగా తిట్లు గావలయును. తిక్లేలp 

ఎవరులిట్టిర్సి ఎవరిని ? అనమ్యుగోచరము గా నున్నది. మృగవోయండవు నక్ష్రంచరుం 

డవు అని చందు ననుట అత్ష్యణులవారికి గొప్బతిట్టుగాను కూడనిమాటగానుం దోం 

చినచాయేమి? ౫ ఇంతింత-గాదయావిశ్వ. 23 ఆభిష ంగశ స్టార్ధము "నిజుంగక యిీలిట్లు, 

'తెనుయనిఘంటువు చూచుకోంగా వంతులవారి కీయర్థము దొరికినది, (పయోగించుకొ 

న్నారు; అప సక్తార్థ మని యాహింభుకో లేదా? గత్యంతరము గానక వారీమ్మి కులు 

“భు జిగోబారియే గలతమంబ? న్నట్లు తయోగించుకొన్నారు,. అభిమంగ మనంగా 

గొవ్పదు!ఖము .---రఘువంశమందలి యా క్రింది వయోగములం గనుండు, 

అభ తం సవనాయ దిశీతః (వణిథానా ధ్లురు రా శ్రోమన్టీ లః 

అఖిషుజ్మ జడం విజిజ్ఞివా నితి కి స్యేణ తచాన్య్వబోధయక్ : 

అభివ జ్ఞటిడక్ == దుణృమోహిలమ్,. బుల్లి. ఇట. అహిన్రి ఛార్య యిందునుతి 

మృతి సుందినదు8ఖము “రామునికి శీతావభారదుఃఖంబును అట్టిద్సే అదే శబ్దము, 



వష్టాంకము, 2౨ = పుటః ౨౩౧ 

అభ వవ్యస్థాపీఠతవా క్క_ధంచి తౌమి తీ ర _న్లర్లత చాహ్పకబ్ఞకి 

జాత్చాతికో మేఘ ఇవాశ్ళ వర్షం మహీవతె శ్యాసన ముజ్జగార, 

తడోభిషజ్డానిలవ్మివవిస్థా వర్తాక్యమానాభకణడ్రానూనా 

"స్వమూ రలాభవళృలీం భరితం లశేవ నీతా భహాసా జగామ, 

ఇట న్రీతకు (శ్రీరాములు తన్ను అరణ్యమందు విసర్జింపించిన దుకిఖుము, 

'పున్చుంభలంవా_ర్హవమావారమ్యో బీజం చ బాలేయ దుకృష్ణరోహి 

విసోదయిష్యు. ని సవాఖిషుజూ ను'దారవాచో మునికన్య-కా స్తార్ట్. 

నవాభిషజ్ఞామ్ == నూతనదు!ఖామ్, మల్లీ. 

వెలునల్మివసంచఛ మీతీరు ననున్నది, కాన, హనములో తెట్లని తెనిగించుకొ 
సన్నం జెల్లదు. ననటయల 'యీనిమార్సుకొనునది... ల్లి వేటుగ: అనంగా ఇతరుల 

తోం 'జేరక యని యర్ణముగును ఒంటరిగా ఈయనను పొమ్ము నెదను అన్ని వాశ్యార్థ 

మగును, ఈయన మనస్సును వేజువిషయముసీందికి ముజిలించెద ననీన క్షవ్యము, 

బీతావవారణదుకిఖమును ముజిపించుటై యట్లు చేయట, 

బు! మునునీచే కేడియతోడంనాడుకొని సోము న్మానియే దానిచ 

[10]  కళానివెక్కిళ్ల దిడాలు గ్రోలితివి వేదృాజూడ్కి_కింబండువై 
1691 ళతనరం గాగలనీత నెమ్మె గము6 బెంతన్నా కుంాన్పించిథ 

న్యునించేయంగదెనన్ను నన్నద్విజమాజ్యోత్స్యా (వీరో త్రంసమా, 

మూ. త న్మే వి చేహాతనయావదనం నివేద్య 

(ఖాత శ్చకోర కోరు భూం చరితార్థ వృ త్తిన్ 

పీతా యవనీయక్షను నీయకపోల'కా _న్లిః 

౨ కాస్లూన్రఖేన భవతా శశినం విహాయ, 

1, మును-- పా, ల్లి. చక్క-ని చెక్కిళ్ల దిజాలు_ఇట చక్క. నియనునది "వెక్కి. 

ళ్లకువిశేషణము గానున్నది ; జాలునతవి శేషణనుగానుండవలనీనది. శ్రి, దివర్ష స్వార 

'స్యము తెలినీయేయన్నదిగదా, 4. చేడ్క_క_య, ఏడ్చుళుర్లోలునా ల క్ర చూ 

డ్కి-కింబండు వై తనరంగాకొ-చకోరను తనరననకుంబండువై నం (ాగునుగాని 'నే 

(తమునవనూ తమైసం (వొగద్బు శాలగ్యేదనణను నూని అడ తత్వం? ఖభజింతు 

భా? అసంగతముగాన నీముక్క_సొంతకవనమేే (పౌ. 6, అల-_నీతక వి శేహ అమా 

నెమ్ము గమునకా P 7. చంతన్నాకుయగాన్సి ం చి. ఉన్న యెడలం జూ వునా, లేనియెడల 

ఛృజణించునా ౧. 8. ఇది సొంతమే య, 9, మూలములో నివేదించి యని యున్నది, 

అట్టనంగా, ఎచటనున్నదో వెలిసి అనియడ్ధము. 10. ద్విజమా-జ-ఈమాట మేల? షా, 



౨2 9 ఆంధ (వ్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

౭3 _న కుట, 
గ 

దృష్టీవిడత. 

(6) కల్లశలినిసీవ అనే | దనెట్లల నకల లక యకం కష్ట తలా 

1697 గల్ల లిశనుగవాజునుతీ | తోల్ల నీతవునీతదావ మొందున్మ తీయక. 

1. నీవును కురంగనయనవు, అల్ల లనయు కురంగనయన అనింయర్థ నుగుచున్న 

ది. ఈయర్ల మొల్ల రేని ఓ. ఆపరంగనయన అనవలనీనదిి 3. లలన యననేలఖఏ కురం 

గనయన యన్న లలనయని తెలియదా? లేదా కురంగనయనను పొమ్ము నుండు 
మూలములో రెండునుండున్యా ఉన్నచో జయబేవుని పీయాసమవర్డుం డందుర్కా విస 

వరు తందురు గాని. శ. 'సల్లలితవు_ పా, గ్ర, నుపాొ. 6. ఉల్ల నీత వు- (పౌ, 

(పాశ జిత్తుకలదు ాకల్లోలిని అర్థలబ్ధృము, కథమువి "వుల్ల శే, మణీయక్-_-సపా. 

బూ,....కల్లోలిని త్వమివ సౌచ కురజ్ఞ నేతా! నూనం కమువ్యనుదినం |క్రశినూగ మేలి 

ఏతావద శ్రీ భవతీవా నిస ర్షశీతా;నీతా వున ర్వవాతి కాముపీ తౌవము_దామ్, 

జీక్ణారణ్యము, 

, ను॥ వికభల్లోచనరో చిరాళిలవారీపీతంబు లామోదనూ 

[21] ఈకముల్గాదసకర్ణ కూరములనాస్థన్ని ల్చికించ్చిదుతిఃా 
1718 (బకటింతీ వుగదాము దంగనకుమ్మితత్వంబు 'సంథించియా 

యకమో మెందు లనందగుం దెలు-పుదుయ్యాంయన్న 'వున్ఫంథయా, 

మూ ,-.ఉనస్నీ లన్నయనా_న్హకా _న్లిలవారీనిమ్పీతయెోణ8 ేవలా 

చామాదా దవధారణీయవళుషోః కానాసఖేన తళాత్ 

యక్క-ర్షోత్సలయోా! స్థ నీ లేన భవతొ కిజక్సి త్ర కృముద్గుక్ఞ తం 

ఖాత ష్టట్పద కుత్ర తత. కయ మే కాం ప్రీయాయా ముఖకు, 

రాముడు వక్ష, ఏమ త్రై యాముఖదుయొక్క_ కళావతం'సంబు లై నయత్చ 

అలములు తదీంయనయనాంఠత"కాంతి వవోనాములందు మునిలి 'యద్భశ్యములు "క్రిరగ్యా 

వరిమళభూ( త్రము చేత వానియునికి నెలణీంగ వానియందు నీవు నీకాంతతోయగాడ తీజీక 

గా నెలకొని యుబు'నులాడుచుంటివో, అన్నా తుమ్మెదా, ఆముల్ని )యానుఖ మే 

చటనున్నదో శెవునూ,....ఈళ్లోకముద్భుతతరంగిణిగా "నున్నది. నీతొ న్మేతము. లుక్స 

లములకన్న . నందము అనియు . తత్కా_౦థులు ఉత్పలశాంతులకన్న వలునుడుంగులు 

os ఆరియందే తెలియచున్న ది. .చుణి ఈ'తేంటికి' విరాను-కాలము బభింభ 



వష్థాంకము, ౭3 = పుట. ౨౩కి 

దాని నిది తనాంఠతంయనగు 'తేంటితోడిగోస్టిలలి లతల కగవడకుండ రమణీయమైన 

యీాకాంత వదేశమునం గడువంగోరినటై , అట్టి (వ జేశ బీరయశు నకాంతముగా నీతొ 

కర్ణోత్పలము లకడకు వచ్చినది. అయ్యుత్సలములు సీతానేత్రకాంలి వవావాము చేత 

మీలితము'ప్రై యుండుటచేత అద్భశ్యములుగా నుండినవి. అట్లయినను వరిమళవ్యా_ప్రీ 

జేవానియనికి యెజుకవడినది. అంత నీకేంటి తాయగేరినళ్లే రమణీయము'లై  ఒరుల 

కంటికగవడనివై న యాకర్ణోత్పలము లలో తనభామతోయాడం (బవేశంచి ఏకతమున 

తష్షోస్టీవినోూద బునుభవించుచు వ్నిసంఛాలావంబుల "సుఖము గా కోరికవొడమి నై 

ల్ల కొంతతడ ఏ చెవికలువంయయందున్లు సొంతతడ వావపవికలువయందును, ఉబు"ను "కు 

చ్చుచుండెను. . అట్టియీపీతరమణీయ్యవదేశములచే మీ కువక్నర్తయయిన నాట్ 

యాముఖమును సీ వేమజువు "నిహా తయా నేదుజుదు కాన తద్వ్భృత్ర్తాంతము మీకుం 

చెలినీయండును, నాకం బె్చుము. నన్ను6 చానీయన్న నాహేయనీ యానిసోది 

(క్రదేశములను ధరించదు, నాతోనున్న ధరించును ముమ్ము6 జేర్చిన సీక్షు -ఈప్ఫోతలా భా 
“మగును కావున తద్వ్భృర్తాంత మవశ్యాము చెప్పుట మేలు: అని భావము, పద్యము 

ల్ కర్ణోత్పలము అనక 1. కర్షవూరము లనుట చేతను అమోదనూ[తావధారణీంయ 

'న్వరూపము లనక త్లి. అమోదమ్నూతేకము లనుటవేతనుు, మూలముగకను పద్యము న 

“కను వా_న్టీమశ-కాంతర మైనది. శ్రి. కాంతా'నఖుండవనుటకు భమడంగగనకు మి తతష్జంబ 

నుటచేత నందనము జీర్ణారణ్యమైనది, -కాంతానఖుం డసలా వల్ల భతోం గూడుకొ 

నియన్షవాండు, ఇచట 'ంటికుమ్మెదతోం గూడికొనియున్న _పోతుకుమ్మెైద ౦ 

మని గహింపనేరక, మదంగనకు' మ్మితత్వంబు "సంధించి అని ఇవ్యకొన్నందున ఎంత 

రసము పోయినదో, ఎంత చెడినదో చెవ్పవలయునా ! ఈదోహాదడ్దాటనమునకు బదు 

గొని ఇలశేర్చి కాంతా నఖతబ్బము నక -కాంతతోంయాడి యన్న వాడు, శాంతాద్వితీ 

యుండు అర్థమే -కాదని వంతులవారు ఒకచేయి చూడ రని నేందలంవనుగాని, 

అతరుణదుదతాణ గ వోత్సవా గ్రే చే వయ మరో ద్లశముభ్ధలగేలబకర్జ్య స్రీ 

మణిముకుట ఇవోచ్చి: ఇక కదమే! నదతి న ఏవ వధూస్రఖకి కిఖ ల్లీ, ఉ.-రా, 

ఇత్యాద్యళియు క క్ట వ్యవహారము ను గురుముఖంబుగ నేర్చిన _న్లీమితవడుదు లని 

శలంచెద, ఇంతయేల దీనికి “సూర్యతరమగు న్లోకంబునంగల “6 కానాసఖీేన భవతా 

శశినం విహాయ అనుచోటి శాంతాొ'సఖశబ్దమును వీరే" యెట్లు తెనియంచినారు ? 

She టం గాడుకొని” అని తెనిగించినారు. అట సరిగా (వానీనవా రిటుం 

“దవ్భటకు శారణమెట్టిదిగా నుండును ? కుదురని పౌండిత్య ముగా నున్నది. మూలభా 

హకర్ణము తెలియక aes శెలినీన్లవారి నడిగి ఆవద్యమున కర్ణము నేర్చి, మీగాసూోూ 

30 



930 ఆం ఢ్ర(ప్రసన్న రాఘువవిమర్శము. 

గుమెచ్చు న్యాయముగా తెలింయనివాని నెవనిసో యజిగి యీవద్యమున కర్ణము నే 

ర్చియన్న నుందురు శీ. బుజీయ అవతంనమును (గమ్మి నది నయనాంక శాంతిగా 

నినంయన కాంతి సామా న్యము -గాదు. "కావుననే మూలకారుండు _అంకశబ్దమును © 

యోగించినాయడు. వంతులవారు దాని నెత్తి వేనీకొని ని వ్నర్మోాజనమైన గ్ర యాళి 

శబ్దమును కూర్చుకొనుట నీరస తావతా కా వతిష్థావనముగా నున్నది. 6, ౯కా_న్దమ్మే 

ప్రీయాయాముఖన్” అనువెఆకనకు (“ఆయకమోము  వండ్లనుండి కీంకివేంయం 

బడుచున్న పివ్పీ. 7. నిప్పీతయోాక అనుటకు పీతంబును అట్టిదియ. కర్ణోత్పలము 

లనుటకు క్రీ. కర్ణ"నూరములంయట ! ఉత్సలమేని సౌవర్ణ న్రముంబట్టి నే _త్రాంతకాంతిచే 

మీలిత మగును కర్లవూరమాగత్రముం జెప్పిన, అదియేవర్ణముదో? 4 కనకకమలై 8 

కర్ణ ర్ల వి సంసీభిళ్స, *” “చారుకర్ణే శిరీషమ్ ” అవతంసయ న్లి దయమానాః (వ్రమదాః 

శిరీషవకునుమూని, * ౯ కృతన్న క కశ్ణార్పితబస్థనం నఖ శిర్రీషమాగల్డు విలమి న్న శేసరమ్స్ శ 

౯ గిరార్ష దేవీ న 'సద్యశశుతికలిత కన్లోర కళకామగూశీకాధుర్యం శ్రిత) క. 

రశబ్దములు ఇంచుకయెటు వును చెలుశును గలిగి మిక్కిలి వరిమళించుచుండు కలువ పే. 

న్ అని లింగాభట్టీయము. 6 యశ్యబర్హ్హ భవానీ చుల్ల శో పేన్టూ కువలయదళ పాపి 

కే కరోఠ్సి” “నిజే పాణీ కృత్వా నకుళలలికా చాలముకుళం యోశ్చ గో 

నుర్టున్మ భువ మువతం'నం రఘువతిక్కి” (2 శేచారనీమ్మి 'సదయంచ యవ వరోసా య 

జ్ సాథు విదథే శవణావతం'సమ్” ౯ (గోవణనియమితేన "కాన్ల మన్యా న 

మనీతాన్మురు హే సం చమయుమోా వి? ౯ (శ్రవణవూరతమాల వల్ల వాచయంబు, 2 (“వతం 

నీళసారసంబు నక్కా ఏ (నుద్భశ శృ)చణా గో 'సన్ని విష్ట ఇవ చచ్చుకగుచ్చక, భా 

వతి శవణో_తృ్పంచలీలాదూ-ర్వాజ్కు-రం కుతః) బయటిలోక .మిట్లుండుటంబట్టి కర్ష 

“భూరవర్ణ మిదియే యని నిశ్చంయము లేమ. బుజీయ కర్ణ శూరశబ్దముచే కాను 

చుములేయసియేన్సి ఏక'సుముములోో ఆవివయ మేని, నేతాంతకాంతులక నవర్ష 

ముల యనియేనియు, తేలియౌరాదు, ఆమోవమును జెప్పినందున కునుమకి'నలంయ 

ములలో గన్యతరములని తీ తోంయను. 9. మవంగనకు న? యను 

టనే. లెలుయగువ వద్యములో -కకుమ్మెైద లటం 'జేళుటకలగారణము-గా నీతామై త్రి 

'చెప్పంబడీనందును ఇవి క స క గానరానిచోటిని గోరిన వని తెలి 

యనందున ఆమోదో డిజే కర్ణ కూరదు కూనుమవల్ల వముల నగ్యతరమని తెలినీనను 

ప్రవర ముడో. శేటవడదు. మూలములో, 10. 'కాన్తాసఖేన యనుటచే ఈతుయై 

దలు రవాస్య్యవ దేశమును దకుచున్నవని శేటవడుచున్నది, 'దానిజీళ అకర్ణోత్చర 

ములు శ్వ తేంట్లవర్ణ ము వే యాని. అనంశా, క్ష. నల్లనివే యని తెలియచున్నద్ది 

12. నిప్పీతరెా? జ నదబముందొలీ ' నిరువ వనర వలన - [నిర్జానితరావ్, "వూ. gm] శ 
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" ఆాంతాకాంతి సవర్ణ ములని మెజుకవడుచున్న ది. 'సవర్హములు శానిచో 'భూంర్తిగా 

వీతములు గా నేరవుగదా. నే తాంతకాంళులు Nore ce ఆమోమ్య నే జే శ్వయి 

మధుకర కే? కిదీర్హాకా కటాయుకా. 2 నీలోత్సలాని దధతే కటాశ్నే రకిసీలతాము, * 

ఇందువలన టల నీలోత్సలనులు చెప్పంబడినవని విశదము, -ఈరీతిగా మూల 

మందు ఈత్సల శబ్బ్వవయోగముచే ధ్వనిత మెన, 19. యమవమాని ఛాసయు ఇందు ఎంత. 

(తవ్విచూచినను చేతికి తగులదుగదా ?) మూలములో ౧ ఉనీ సీ లన్నంయయనాన్త స్తూ శ్రీ 

లవారీ నిస్పీతరోాక యకత్క-ర్లోత్పలరోాః ” అనుచోట్క,. 

* మీలితం యది సౌక్భశ్యా చేద ఏవ నో దృశ్యతే | 

రసో నాలతీ లాకౌయా శ్చరణజే సహజారుణే, *” 

[(ఒకవ దార్థము మింకొకవ దార్థమునం గలనీనవుడు ఆరెంటికిని సాదృశ్య హేతు 

వచే 'ఫేవ మేర్పడకున్నయెతల మీలితొలంకార మగును, ఊం ని 'నన్లారుణదయిన చరణ 

ముందు శ్రూనీన లామషోరసము అగవడకపోయినది.] అని నిరుకోచావ్భాశచుయిన, 

14. మీలితాలంశారంబున్సు  ఆమోదాదవథారణీంయవ వుషోక *” ఆనుతావున,- 

౫ భేదవై గిష్ట్యరమోాః? "న్ఫూర్తా వున్మీ లికవి శేషకొ 

హీమూ[దిం త్వద్యశోమగ్నం నురా క్సీచేన జానే,” 

భేద మగపడినయెడల గున్మీ లితాలంకార మగును, ఉ, నీంయీశాన్సులో మునిలి 

పోయిన హిమాలంధమును దేవతలు చలిచేత తెలినీకొందురు.] అని నిరుక్లోచావ్భాత 

మెన, 16. యన్టీ లితాలంకారంబున్సు గలను, ఆశండును వంతులవారు దరి దీకరించిన 

యి త్రెళ్లుకబ ్బంబున నిర్మూలిత | వమీలిళము లై నవిగచా? వంతులవారు పీఠికలో వానీ 

కారము గ హృద్యంబుగ నీక్చతియయం 'దొద్యంబుం గాంశినట్లు * ఇందుశేని 

గలడా? 16. | వకటిం తీవుగదా...ఈను వకటింతుగదా, -ఈవుగావ్యావకటింత్కు అనుట 

'తెలులగ క్రమము, 17. "పుష్పుంధయా, ఈవదముచేత ఆసవపా గార్భము తుమ్మెద కర్మ 

"పూరకవలంయముం 'జేరిగదని ధ్వని కల్టుచున్నది. కట సం! నిజ పియా 

గోపీ పవి గంభభావణబున కనియు, 18. “కిష్చిత్సము ద్లుక్షైతమ్” [80 చిదులికబకటిం 

' తీవు]అనువదములు ధ్వనించుచున్న వి, మూలకారుండు -ఈవిరు ద్ధధ్వని రాకుండ, 19.చ 

, టృదశోబ్దముం (బ్రయోగిం: వినాండు. త్లి౦. 'ఆయకయంట-్రీరామునకి నీత అక్కలో 

సదా ఇది, బై. పియా యనుటకు వంతులవారి తెలుంగు కడురమణీయము, శు 

“యుదిరినది. ఇట్ల భదస్థమున నేకవింశతిసంఖ్యాకదోపుములు చదప్యాన నమాకుగా ? 

న్నవి. ఇదియే నుండీ క కలికాలసైంభఖ్యదు | 



౨3౬, అం|ధ[పసన్న రాఘనవిమర్శము. 

క॥ ఇదికుంకుమరు చివెలువలం| బాద లించునుగాంచిలోనంబాొరిరాగంబుక్ 

1726 నదితటమున నే త్చెకుతన।ముదిత నుగను గానికదియమొనయదుక రుణక్ 

1. కరుణక..-వవ్యచుందెల్ల సౌరఘంతమైన పదము స్య్వారస్యము గానే వడి 

నది. ల్లి, కరుణచేతనేగదా -చక్షవాకము చ్మకవాకిని గదియమి P ఏమని కరుణంోని 

యయడుగేమిఫి కదియకున్న విరవాముచేం జచ్చును, కదినీనం |బదుకునుగాన. |బతుకం 

గూడదని కరుణ వివరీతకరుణ యనకుండ్పు అది మంచిచ్మకవాకిగాన చచ్చిన వెంటనే 

స్వర్గ మునకు బోవును. అది అటక త్వరగా బోవులాక. యని ' దానికాంతుయడైె న 

చ క్రవాకము దానిం దజీయక దూరదూరమున నిలుచుచు అది తట్ట ణమే వచ్చుటన్తై 

యిీశ్వరుని (ఫ్రార్థించుచున్నది, అనంలగా వేయరు చేయుచున్నది. సవ్య సా చి 

సౌథింవంగలవారు" sd దీనికే కరుణ లేవని యర్ధ మును సాధింతురేన్సి జెక్క-వకు “పెంటి 

మ్ంద కరుణ "లేమి లగికవిరుద్ధము. ప్. క ర. కరుణమ్___అని _్ట్రీలింగము గాక్ళ 

ఏచ్చెడు నను (క్రియకు న కనికర మగునట్లు అని యర్ధ్థముగ్భా శబ్దము 

(కయుక్షమై యన్నది. శీ: కరుణకా అను _స్రీ0లింగళబ్టము నకు కల చేళ నని ంవక్థ 

ము, వంతులనారి కీభేదము తెలియలేదు. సంస్కృతము అెలినినట్లు యలు. 

నారు, మూలమునకు సరిగా 'నుండవలయు నేని కరుణము-గగా అనవలయను; ఆవద 

మును. ఏడ్చెడు అన్ముక్రియకు విశేషణము గా దానికి ముందు _ప్రయోగింంవలయును, 

“కరుణం రట న్లీమ” అని మూలము. మూలములో ముహుః అనియన్నది. ర్ గొం 

తెండునట్లు సదా ఏడ్చుచున్నదని వృాదంయయము. అది యిందు లు వ్రముగదా, మరీ 

యిందు, గ్ర. నదితటమున' అని యన్నది. మూలములో 7, పారేతరజ్లి జ్లై ణి==-నదియొ | 

కా యవలియొడ్డున నని యన్నది. పోతొకయొడ్డున ఇంటియొకయొడ్డున నని యెడం | 

చోనీనతీరు ఇిప్పుయుడియన్నది. ఆంయర్థమునిం తలవెతపటటు గారణ "మేమి P 

శెలియమియీ. రి. కాంచి.క ర యేది? ఇదియ్యా ముదితయా? ద్వితీయవక్న మున 

ఇది “సె రాగముగలది లేేరాగముగల (్రయనీయేడ్చు నుపేశీంచుచున్న ది, ఆని వ్యా 

ర్భ ము. ఈవతమందును రథాంగనుల కనుర్నక్తి లేమియే లెనుంగుకవివ్భాదయమగుసు, 

మూ,..-యోాయం బహిః కలితకుజబ్కుుదురేణురాగ 

మన్తస్తు 'సంభృతదయం. వృాదయం దభానకి 

పోరేశరజ్జిణి ముహుకి కరుణం రట గీ 
మూలోకతే సవావరీం నకు; సన్నిధ శ్రే. 

విం ద్రజొలీక నీతాదర్శనమున రామునికి రాయలయయవస్థ నూ చికను. 
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ఊ॥ ఈయది చక్రమిందువు కయింక౭గ నుం బియవి వయోగముకా 

[13] బొయబుగండురాదముణీయు సంగమ సోగఖ్యము చాందుంబాందుగకాా 

17989  జాయ్ను వానీగానీవడు నాకననెన్నెకొ యయ్యెనయ్యయో 

యోాయన దుకిఖిదంబులు విభాస్థకరోదంయము ట్ల _)కుంబునకా, 

మూ. అయ మువయకతి -చన్దే ) వివయోగం |ప్రియాయాకి 

(శ్రయకి తవతి -నూశ్యే స బుజ్జీ కరోతి 

చుదు తు జనకళ్ళ ల్లీ )వి ప్రయ క్షున్య యాతం 

నత భుధిక మపీదం చద్ద్ర'సూర్యోదయా నామ్. 

1, 'సంగభుసైఖ్యము....-మునలివ క్త కుచితము. బ్లి.0. పొందూగక్కా మణియ, 

సౌఖ్యము, “గానీవడ్సు అన, అయ్యయో, ఓంయన్స దుకిఖదంబులు [కదుంబు నక =. 

పాదొపూరణములు, ఈ పాదావూరణారణ్యములో పునరుక్తి 10. గానీవడుా 

దుకిఖిదంబులు, 11. (కమంబునకా జూ శకీయసన్య మూలములో, ల్లి, శతమభీకముపీదమ్ 
అని యండంగా చానిని ఎన్నకొయని బూర్చుటకు6 గారణమేమి? శ్ర. మూలమందు 

శతశబ్దము వేత సీతావవారణము "మొదలు ఇవ్బటిడైన కాలపరిమితిని జయదేవుడు 

"నూచించినాండు. ఆనాటకవ్రరోాబగము నిందు వీరు గున్న శేనీనారు. ఒకపద్య 

మేని మాలమునకు సరిగా కుదురరాదా? 

౭క ఎవ వుట, 

నిజిశజ్ఞార్థము తెలియక వంకులవారు పాడొనర్చిన వాక్యరత్నము, [(3-వది], 

[(నిజాతన్య నా కాదు,] 

[తెరలో] సఖా! రళ్చశేఖరా ! విరకాలమున కగవటితివి, 

గ లమ్మీణుండు._[అకర్షం చి] ఇదియేమి? (భబుజీయందెరలో) ఇలికాయా 

1756 చంవకావీడా! ఇది యిట్లు, నేనింతకాలమునణకు, నఖిలమాయాని$ి 

యు, మాయావిదులలో న్రోసరుండును నైన మయండను చానవునియొక్క. కూంత 

రును నాతోయిట్టుళు నవునామె ననుసరించుటకు లంకయందు నునికిలోనియున్న 

చి తరూశ్చుందను'దానవునివలన 'సకలమయినయిం[ దజాలకలనం జలినీకొనుభు9టిని. 

లక్ష్మణుండు.......అవు నిది యెవరో యిరువురు విద్యాధరుల సంవాదము, 

-ఈసందర్భమువలన నిట కిష్కి-ంధకడ నిరువురువి ద్యాధరులు రత్చ శేఖరచంప 

"కాపీడులు ఇరకాలమునకుం నలనీకొన్నా రనియు ఆయిరువురిలో రత్న శేఇరుండు 

లంకలో ఇంధజాలమునేర్చి అవ్వుడె అటకువచ్చి నాండనియ విశదము..- 



కరా ఆంధ (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. - 

ఇట వంతులవారి నేవభ్యవాక్యమందున్న ట్లు ఈరోత్న శేఖరుండు మయ'సుత్తు )6 

జేని 1. అశనురుండఢుగదా కావీలయను, లక్ష్మణుడు. వీనిని విధ్యాధరు6 డనుట 

మెట్లు పొసంగును ? ల్లి, ఇంతియగాక వీండు వబూయావివగ్రోసరుండై న తనతం్భడివ 
లన నేర్వక యొరునివలన నేర్చుట యేమి? 3. మణీయు వీడు ఎవని వు త్తు) డో 

వీనిసఖునికి తెలియపండునా ? సఖునితో శ. ఇవ్వడు గ్ర, అవ్బష్టముగా తండి పేరు 
ఇెచ్వకో నేల ? డ్రి. ముం వస్తానమువలనం [బయోజనమేమి ? ముణియ 7. తనతోం 

బుట్టువును తనతోయిట్టువనియే ని్దేశింవక మయునికూంళు రనుట యెట్టిది ? 8. వీనికి 

"దానికిని తల్లి యొక్క... తెయు తం డులు వెన్వేణా ? ఇది తంజావూరిగాయకుండు పొడి 

గట్లు బగుజొగుజుగా నున్నది ! ఈ నేవథ్యవాక్యచుందు విశేషములు రత్న శేఖరుని 

తల్లిని మయం డుంచుకొన్నాండు, దానికిని ముయనికిని గలిగినకూంకును చి త్రరూ 

చుండు తౌ నుంచుకొనుటకు లేక తన్నుంచుకొమ్మని] ఆశయించుచున్నాండు. 

9. ఆక్నాయతురు (అనునామె] 10.. దుశ్చరితగావునను తనతల్లి యొక్క. దోషమువల 
నయిట్టినదిగావునను 11. దానిపేరు వెవ్టుటకు తాను (రత్చ శేఖరుండ్యు లజ్జిళుం. 

తై నాయడు. ఆనోవంతులవారు నిజశసార్థము 'నెంతచక్క-ంగా నేర్చుకొన్నారు ! ద్వి 

న ల | క. 
వంపస్య చమ్బశాపీదు ఏన మేతత్ | దుయా హీంర న్లం "సమం మఖిలమా 

యాని'థే ర్యయనామోస్ట 'దానవన్య వుక్తీ )ం నిజనమూదరీం మనస్టోూదరీ మనువ 
_క్తితుం లజ్కాయాం కృతాలయా చ్చి త్రరూవనామ్మో చానవాత్ సకలమిగ్ద )జొ 

లకో మాదదాగేన న్థి తమ్ ॥ ' 

ఇందు రత్న శేఖరుండు వృాక్త,వీండు విద్యాధరు6 డని లమ్మణవాక్యము వేళ 
సృష్ట్రము, అట్టి వీండు 112. భుందోదర్శీఖాత యెట్లగును ? అనని. యశనురుండు 
గాక వి ద్యాధరుండెట్లు 2 సంస్కృత విద్యార్థులకు ఇట నాతోయిట్టువను తెలు 
తోద్బనియు (13. నిజ = తన. తనతోయిట్టువు (చిశరూశునితోయిట్టువ]) అన 
వలనీనదనియ, 14. మయ సుతు )ంఢు చ్మికరూ వుండు (రావణుడు జానకీకాం 
శీమైనందున దుర్శ నాయమానయై యన్న] తనతోయిట్టువును దుందోదరిం చేర్చు 
టకు లంకలే కొంతకాల ముండంూా నతనియొద్ద 15. -ఈవ్నక్త రత్న శేఖర విద్యా 
థరుండు ఇంద్రజాలము.. నేర్చుచుంటె ననియు విదితవుగును, ఇవ్బుడు స్పష్టము 
గదాంామయండు మాయానిధి, 18. కాన వానినుతుండు చి త్రేరూ వుండును మూ 
యానిథియే, 17. ఆచి క్రరూవుండు చంహకాపీడని కవరిచీతుండుగా నుండసోచ్చును- 
గాన నతండు (అనలా రత్న జేఇరునిగురువు] ఎీవర్లో,'ఏ కారణమున నంతటిబూ యా 



వష్థాంకము, ౭౮ = పుట _క ది లో 

నీఇియో్యో, ఏల యచ్చుడులంకనుం జెసో ఆవ త్రాంతవి _స్తరమును చంవకాపీడునిక్షి ర 

త్న శేఖురుండు నిజచిరాదర్శన కారణో కిలో వెవ్టిట అత్యంత భన కము. ఈవంళు 
లకు -ఈవాక్య యె ట్లన్వయించినది ?. 'సందర్భశుద్ధి మెట్లు కుదిరీనది ఏ మాటకు మూట 

సెట్టుటలే యాం ధీకరణనూ?ి అబ్రవీ క్తుపురాణము తి ప్పెనను 'సంగతముగానున్న ది. 

ఇది ౯ కల్టకారరనంపీత్యా కర్ణంభిత్త్వాగుభందయేత్ * “అనుమోనము (వకారము 
-వెద్దవండితుండు వైద్యము వేన్రీన కథగా నున్నది. మర 

1 షష్ట్యర్థము తెలియమిచే పాడయిన-సూ _క్రీరత్చుము: (౨-వ ఆాకారతము 

ఇ ( రల] సఖా! రత్న శేఖరా ! ఏననదియేమో, నిజ ను 
UE "గావిం'పుము, [తెరలో] ెలికాండా ! చంపకాపీడా |! 

క 'నరులకుసు రాసురులకు సం 1 గరు కోరగనీద్ధ సౌధ్యగంధర్వు లకుజా | 

' _గరమరిదిమైనచ్నితము | వెరవారంగంజూు మెవనివ్భ త్త మొనంరెడుకా. . 

( ఇది బమగొసిచెప్పీనదే. మొవట చంవశాపీడుండు (ఇం ద్రజాలవిక్య wae 

నివాండు] రత్న శేఖర ంద్రజొలికుని, విద్య దూచ్చుమని యడిగినాండు. దానికి ఉ త్త 
రముగా రత్న శేఖరై ౦ దజాలికండు చంవకాపీడునే చిత్రము బై. భూజశుబుని యడు 
గుభున్నాండు. ఇది బదు కాదా ఇంతకన్న నసంగతముండునా ? మూలము, 

అానురానురనిశాచరోరగాణా। మపి నరకిన్నరనిభ్థాచారణానామ్ 

కథయ జెనవిలోకనై నెకచ్మిత్రం। "న్ఫుటమివా కన స్య విబ్బృమ్భృ తాం చర్మితమ్. 

నురానురరాకు గ భుజింగనరకి న్న రనీద సాధ్య చారణులలగవల బీవనిచరీతో 
మును బనులకుయాడన త్యద్భుతము-గా నుండుదానిని న్ఫుటముగా. నిట చూడం౭గో 
'రెవవో జెవ్నము...అని అర్థము, పద్యము ba మరలా నానితిలు గాను 
'సమనితము "గాను ఉండును. . - 

"సురనరనిశాచరులలో | గరుడోరగనీద్ధ సాధ్యగంధర్వులలోం 
గరముద్భుతంబు 'నెవ్వాని | చరితము6 గనం దివిరె దీవు చయ్యనం బె-పుటూ. 

 [రీనిమూలము వంతులవారి కన్వయము కాలేదు, ] 

ఆ॥ నీఠలత్మ ండుగొతమీతీరత | పోవనములంచార్శములనుబరంగం 

గడపినాండనిమివ పుకలన'నైయ్యవియట్టి | దినములింకముందు"న నరుక ;జెడు, 

ఇట రాముడు తనయెదుట నీఠయన్నట్లు మఠ భ్రమచేత తలంచి అంతలో 
నీత "లేమి 'నెణీంగ్సి బులి భ్లము తన్ను వంచించిగదని చింతించి అంతలో వంచనగాదు, 

' ఉవకాధయే శేనీనదని బలికి ఉవకరించుటనే 'సమర్తి గిందుకున్నండు, మూలము 3-=- 



రోం ఆం ధపసన్న రాఘవవిమర్శము. 

[7] గోదావరీతీరళపోవానేషు | ఫౌమి తినీ తావరివూర్ల పెఠ్శ్వః 
1765 ముదా నిమేమో నివయా న్యనైమం | దినానితాన్యేవవునఃి స్మృకతౌని. ' 

నీతయ లక్ష్మణుండును ఇరు వ్రక్క-_లం బరంగు గో దావరీతీరతపోవనము లయం 

చు సంతోవముతో నిమిషములనుబో ౩ నేదినములను గడపీతినూ ఆదినము లే [మతి 

గ్రామే] మజల స్మరణకు తేండినవి.._. శురణకృ తాని ? ఆనిసాకాంళరము ; ఎదు 
టం జెట్టంబడినవి అనలా (వత్యశీకరింవయడినవి ; అని యువకార'సమర్థ నము, 

తపోవనములు గడవుట కధికరణము ; వంతులవారు చానిం (గ్రహింవ లేక 1.వరయట 

కధికరణముగా చెణీచినారు,. అట్టియీయధికరణమును తెచ్చి బుధ్యను (గుచ్చుటచే 
2, పౌర్ళ పములు తపోవనసౌర్శ ్వములనియయ రామషపార్ళ పిములుగావనియ నర్భను 

గా౭ జోంచుమున్నది. మూలములో బహు[వీహిచే 'రామహార్శ పలనియేర్పడుచున్న ది. 
శ్రీ. అందుల్భ్మ వయో జనము కొజంత యేమియు నైజుంగనిపొయడనై యనునభి పాయ 
మే. అదియు శ్మ పరివూర్జ వి శేవణముచేత చక్క. బోపితయెనది. 'తెలుయసలలి పై 
చూర్చ్పులవలన స్వారస్యము తపోవనములోే లీలనమై పోయినది. గ్ర. ఇంకముందు అ 
సంగా ఇటుత ర్వాత భవిష్య త్కాాలములో అని అర్థ మగుచున్నది. ముందు అనంగా 
(మాల నని యర ముచేనీకొందదున్న్ప, 6. ఇంకను==ఇటుత ర్వాత ను అనునర్థము ఆవ 
యాసను విఫలీకరించుచున్నది. దీనిక, ఇప్పటికిని అనంగా ఆదినములు పోయి వర 
"కాలమైనవ్చటికిన్సి అని యర్థము ఇెవ్వకొన్న కొంతనరివడును: మూలముంగనక 
యిది 'స్ఫురించునా? వారు (వథమోపళ్థి తార్థము గానే శేనీయందురు: "కాకతాళీయ 
యముగా -ఈవ్యాఖ్య ౩డముకలిగియండును. తెనుయగలో. 7, ముదము త్య_క్రముగదా P 

[16] క॥ ఇది వేనిచేతంజూ-పకా | మువమునగ్గో దొవరింయల మొ శ్తములనీరుల్ 
1781. _, ముదితవీయవివవన'నుథల్ 1గుదురుగం జెవి చేరలంబి వి లెందుయబలుముటుకా, 

1. ఇదిజనీత రాముండు వక్త, ఇది యనుటకన్న మాయింటిది, మాయచ్చా 
యుఠఅకల్లి అనరాదా? -ఈపిశా-చి యనియేనియ, తుదకు ఈశ క్షి అనియీనియ ఇవ్చ 
రాదా? ఏమిశ్ళంగారరాన మొలుకుచున్నది ఈవదములో! ల్లి ముదితవి..._ ఇది య 

. నితొడంగిసవీదవ మణుల. నిట ముదిత యనుట. అర్థ 'స్ఫూూ ర్రిభంబకము'గానున్న ది, 
3. ఇది యనుటచే "పురోవార్తిని యన్ది యార్థ మగ చున్నది, అది యన్నను మేలు, మూ 
లములో_ 'నర్వనామము నామవాచకమునకు తర్వాత వచ్చినందున ఈదోవ మగవడ 
"లేదు, శ్నీ, వలుమజు చవిగొందుకొ_బుజల (తౌగుదుసో అని మూలము కోర్కిని తెలు 
వుమున్నది. గొందుసెముణ లక అనికూర్చి సయెడల సౌఢన ప్రయాస మక్కొ.ఆ లేక 
యే వ్యక్త )ఫీష్టమని తెలియును. ఆర్గమందు'సంచేహాముచే నిట్లు వానీంయందురు. క్ర. అల_ 
ము త్రముం డ్రి, నీరుల్__కచుల వీచి విచేస్ట్రిషములు ఆని మూ; 



వష్థాంకము, ౭6 = పుట, ౨౪౧ 

రామః_[(వునకిసవత్యాశమ్] అపి నామ 

తాన్యేవ వక్ళులద్భశో వచనామ్భ కొని 

భూయోాపి కర్షచుళుశ్తై రహ మాపిబేయక్ 

మై ర్మా మదర్శ్భయీదసై వికసత్స )మోచా 

గోడావరీకచులవీ చివిచేష్టి తాని. 

నీత యేవచనామృతములతో గోచావరీకవులపీ చివిశేస్ట్రిళములను విక'సళ్స 3 
'మోదయై నాకం జా సెసో ఆవత్షులాశీయొక్క.. ఆవచనామృతములను చుజుల నేను 

వీనుంజేరల | తాగుదునా ? __ ఏవచనావృుతములను రాము వినవేండువుంజెనో 
అవచనామృతము లే రత్న "శేఖ రేం ద్రజొల కళా వథావ (వత్యతీ కరిమ్యమాణ నదితో 
త్స వ్ర ప్పాయనమాన నీతా భాషీతముగా గోదావరీత్యాదికమయిన యాత ర్వాలిపద్యము | 

లో రామునికి వినంబడియనని 'సంవిభానవై దా, కమలవీ చి విచేస్ట్రీతాని=7” శత్కా.. 
"ఫబుందు ఆవీచిచేస్టితములు రామునికి వింజబొదురపీచుటగాను, 8. కచులచేస్టీతములు 
వెల్లగొడునవట్టుట గాను ఉండేను. అట్లని దీనితర్వాతివద్యము “గోదావరి” యను 

నది దీనికి తెలివిడిగానున్నది కనుండు. అట్టి యా సౌభాగ్యము నకు, వికసత్స్రమోద 
"మై దానిని నీల (శ్రీరాములకు నివేదింవక తొ ననుభవింవదుగావున, ఆయనకు అక 
మలవీ చివి'చేష్టితము లను 'సవ్యాఖ్యానము'గా చూసిను ఆవ్యాఖ్యావచనాబ్భుతము లే. 

మటిల సొచెవిని బడునా యని రామాశయము. చేష్ట్రీతమును నీరు లనుటచేతను), కను' 
లములను 'వదలుటచేతను మొత్తమును సెట్టుటచేతను, వంళులవారు జానకీవ్యాఖ్యను 
నిరూ లము బేనీనారు, వంఠులవారు ర. నలిలపీ చివి చేస్టితాని యాను టెనుంగు లిపి లోని 

తవ్వ్చుపాఠమును పాడు ే నీనారు. 10. -ఈవద్యం వుళ్లోకము నకు దీనితర్వాతివద్యం బు 

శ్లోకము వ్యాఖ్యయని కనిపట్ట'నేరకపోయిగారు.' 11. వత్మ్యులద్భశ!ి---నీత నింతమూట 

యసవచ్చు నాయని “ముదిత” యన్నారు. దీనికిని అెనుంగుము. దణములగేన్లి “నీరజ! 

దృశః” అను దానికిని కెంటికిని నిష్పత వాతము గా కరక కాయకొట్టినారు. 1. వీకన 
త్న విలా న్నాడు ఆ వమోదవి'కౌన్రము ముఖమునంగదా తెలియను, 

అందును నేత్రములందుంగదా చక్క_ంగాతెలియను కావున 13, తత్స )మోదమేదు 

రములయిన యానే త్రములను (శీరాములవారు ఉత్క_౦రా వూ ర్వకముగా స్మరించు 

ఇయున్నారని ఆపత్ష్ము లద్భ కృదము వేళ మహాకవి మనకుం దెల్సినాయడు,. వంఠులవారు 

అట్టిస్మరణలు సదాఖభారము గాదని, బూతోని శృం-గారలంవటులదురావారమున్సి వా 

నని శానీయక ముదితయని తెలిగించినారు. ఠా _క్షకియా'సంబ ావయవవర్ల నావా 
ర్వ నిన్దేశపాభాన్యము నకు ౧౦౨-వ శుటం జూడుండు, శ. వలుమటుకా 
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వ ఆంధ్యపసన్న రాఘవవిమర్శము, 

వెండియననియర్థ ముగా భూయళ్ళష్టిమువచ్చినచ్ కెల్ల వంతులవారు. పల్మ్మాఅినియే 

కళరంచుకున్నా రు. భూయసో ..... వుగరర్ణే వుని. . .ద్వితీయనా'రే, అని య 

భాయ త్రశబ్ద స్రోమమవాోనిథి. 15 కదురుగ-_పాడ్యుపాసశ్తూరణము. ఇంతకన్న (పౌ 

సము చెడిననుం బెడుంగాకయని, [ఓయూ మజభితిని ప్రాసము ఇడుటయని యొ " 

కటి లేదుగదా, ఏయక్షమున శేయకురమైనను (పానకు వనికివచ్చు నుగదా] కుయ్య 

స్ అనై వెన్న వట్టణ -వుందెనులసగా చేనీకొనిన స్వార'స్యము గా నుండును. 16. ఇదియె 

ల్లం జూడ వేనిచేత అను కరణతృ తీయకం క నేనితో అను 'సవోర్థ తృతీయ మేలని 

తోయచా? 

[(పూర్వశ్లోకో క్త కమల వీ వివి చేస్ట్రీతము లక తెలివిడి.] 

[5] ¥॥ గోచావరియోసొబగుండ | తాందాల్బుం జేతను వెలి దానురగొడుగుకా 

1786 (బోదిగనల వెలిన్రీవురు | నేదకయేవీచునీకునిదియరుదుగదా, 

వారవ నుభగ ఉన్టి వ గీ | తరజ్జనీతచావురం రఘుమ్బృ-గాజ- 

ధవళకచులాతవ[తం | థరతి గోదావరీ స్వవా న్లేన. 

సొబగుండ.-- మూలము లోని 1, రఘుమృగాంక అను గంబుద్ధి త్యక్తము, ఈవి 

"కేషణము సౌభాగ్యము నుమా త్రము ఇెప్పుచున్నది. అది రఘువంశరాబిశేస్ట్ర అని 

యర్ధమిచ్చుచు 2, రాజెవు గాన నీకు రాజోవవారములు [ధవళాతషతధవళభామర 

ములు] 'సమర్చిం చినదని ధ్వని. ఇంత సౌరవంతముగానిచో వంళతులవా లేల త్యోజింఠు 

రు! 3. చేతను సనా సేన అని మూ, నయము గాయ బేయసత్కౌారము ఊళ్ళ... 

ష్టముగదా, అందుకై 'స్వశబ్బము [పయు_క్తము. ఆవయోబొనముం గనలేమి, నిందు 

త్య_క్షను, -ఈరెంటికిని బదులు పంట మేమియ "రాలేదా యనిన, రా శేమి? 4. నీద 

కమ్ గ్ర, నిదియరుదుగదా ; అని శెండురానులువచ్చి నవి, "సూర్వ్టపవ్య ములో కము 

లము నేది మొ త్తములు వెట్టినదోహము ఇవ్ఫటిశేని చబోధవడియుండునా pి 

౭౫ - వ “వుట, 

ఈ గో దావర్యా టై కం దజాలిక సీతా న్వవ్చ భాషితమును (శ్రీరాముండు వస్త 

వ నీతబే యని యానవాలువట్టుభున్నాండు:__ 

వ వరిమితమాటప్ళా ద్యమగువాగ్విభవం బొ-సుకోములంబయా 

[17 . సరసముమాధురీధురియ బశ ంనీతమింక'ను నేమనంజనుకా 

1808 'స్వరవస వీణియందనరువంచదుముంబురణించునీనికిజ 

.వరకలకంఠకంఠరులివన్స డెడుక శులివా దభూమియి. 



షస్థాంకము, 2౫% = పుట, ౨౮8 

పరిమితకమనీయోః కోదులో wes: 

'సరదుధురకాకున్వీకృ తా కపి లే రేలా 

భ్యని రపిచ వివజ్వీవష్షను స్యానువాదీ 

(శ్రుతి రపీ కలకణ్ణీకజ్థసంవాద మేతి. 

ఇట నీతాన్వవన్న "సమా లాభము యొక్క గుణములు వాగ్ రేఖా, 'న్వరు శ్రుతులు 

(క్రమము గా నాలుగు పెదములందును వర్ణి ంవరయబడినవి. గో దావర్యాదివద్య మే ఆ'స్వవ్ప 

సమాలావము. ఆవద్యమే "ఫూర్వము గోదావరీతీరమందు సీత [శీరాములవారితో 

తాను వల్కి-నవల్కు._. సీత నింక నిట ఇంద్రజొలములో శ్రీరాములు చూడలేదు. 

ఆఅమెయొక్చ. -ఈసమాలావము విని యిది యామెదే యని * యానవాలు వట్టుచు 

న్నాండు. సరగము_వంతులవారు ద్వితీయపాదమందు. వర్ణింపంబడిన నిశేద్యుచు 

యిన 1, శేఖనువదలి వేనీ ల్లి. రేఖాకాకులం దజీమివేనీ “కొకు విశేవణములయినో 

8, సరస క్షీ. ముథురములను (ప్రథమసాౌదనుందలి క్ర. వాగ్విలాగమునిళే తము 

"భాషలో Rona విశేవణములనుగా గనుగహించినారు. ఇట్లు ధ్వంసము 

నేయట ఆ నరగము! మాధురీథురిం |బశంనీతము. ఇంకనుకా ఏనుసంజనుకా ! 

శణీమివేనీన శేఖాకాకలక బదులు ఏమియ లేదా యనిన లేశేమి? 'గబ్బుద్ధి 

6. ఇంకను --7. నేళా + 8, మునగంబినుకొ==ఇంక రాముడు [బదుకవచ్చు ను. దీనివలన 

నివ్బటికి నీళయేయని "రామునికి నిశ్చంయమైనది, అని యోభి పాయోమగుచున్న ది. 

అౌ్టేని మలి దండుగగా రెండుపౌదముల స్వర శుతులను వర్గింవనేల? ( అడే 

యిది” అని రాముండువల్కి.నవ్వడు -ఈనిశ్చయజ్ఞానము చేదా? లేనిచో అదేయి 

దని యెట్లు వల్కి-నాండు ? నిశ్చయజ్ఞొనోము ముందే కలిగినది, చానినే వాగ్రోఖాది 

గుణవరీష్ చే దృథవజుచుకొనుకున్నాండు. "కాను ఇంకను సేదునంబనుకొ అను చా 

క్యముసకు మత్క్య్చుతద్వితీయవిభాగ మే అంభరచయిళ తలం'ిన చేని ఆవాక్యమిట 

నుండందగదు, వ నద్యముత ర్వాత, సధ్యమునకు వెలిగా నుంథడవలయును. ఏల యనగా 

వద్యమెల్ల ( ఆలాగుననే * అను నారంభ'సామర్థ వము" చేత శీతాభమూలావతొ సబువ 

ఛారణావరబు గదా? 'మొదటివిభాగమే తేలులసకవికోరిన దేని, ఈముక్క_కు ఎక్క 

డను చోటు వలవదు. మటిల నుశ్తరార్రముందు వంతులవారు ర. స్వతంత్రముగా నిబ 

ద్ధమైన (శ్రుతి స్వరూవవర్ల నను తృతీయసౌడో క్ష 'స్వరవర్ష నాంగనుగా సనుగహించి 

నారు, 10, వీనికిక్-...-'స్వరము నకు అని యన్గయించుచున్నది 5 బభంతులవారి యఖి 

(ప్రాయము. వాగ్విలాగంబుగ కనిరయోా P మూలచతుర్గ పౌ'దార్థ ము = గుఖియును 

కోయిలమెలనాగకూయతక 'నరివడుచున్న గి. వంతులవారు ఈపాదములోం౦సాడ సొత్తు 

మార్చినారు. 11, జయదేవుండు సీతొలావమున కిడిన్నశులిని వీరు కోయిలకాంత 



కిచ్చి వేనీనారు. మార్పులు 'జేయనేల్స తనకు పద్యము మూలముసకు సరిగా కుదుర 
కున్న వవ్యకవనమును నిరాకరోంచి గద్యకవనము చేయంాదా? ఎంతసుఖముగా 

నున్న జెంయదేవవాక్కు. ఈ తెన్టులో ఎన్నియిడువములంబడినదో యరయండు, ఈ 

వద్యములో నింకొక చమత్కా-రమున్న ది అది మేదనంగావరాకున పిల్లవాని 

జుట్టు సీని వేనీనదివాకీర్హి అందుైతై శాపాలు పెట్టినయవ్వాప డొట్టిడి వరుగత్తీ పోయిన 

చమత్కారము. ల్లి, కలకంగీకంఠ అన్నచోటంల _స్రీ గవత్యయము 18. మాధురీ 

ధురతల శెక్కి_నది. మాధుర్యా! ధూప [లేకు మాధు-ర్యాకి ధురా] == మాధురీథురా 

నూ॥ బుక్సారబ్దూఃవథా మాగడ్నే. ఇప్పటికిని తెలియకన్న ఎవ్వరినేని వై యాకర 

ణుల నడుగునది. ధురిధురి అని ధ్వని సామ్యమువచ్చి నమా తాన సంతనీల్ల "రాదు, 

14. వాగ్విభవంబొ ఇది (వథమోపాత్తముగాను దీనికి ఒకారనుక్క-ఆ లేదు, 

లేవన్న మేలు అనంతరోపా_త్తములకున్న నుండందగు. 1ర్ర. అయా ఇంతయవథారణ 

మేల, ఈసం బేవాజ్డావన మేల ? 16. వాద-...నంవాదమును పాడు వేనీ వాదమువేనీనం 

దున [కుతి ఆలావముందుండ లేక కలకంథీకంఠరుతింయుదు6  జేరినది. కలకంఠీయని)" 

పౌవము |! మూలకని ప్రయత్న "పూర్వకముగా చెన్వకొన్న్న స్రీ )త్వమందు ఏమియ 
స్వార'స్యము లేదా ? తీనీ వేయవలనీనటేనా ? నీతాకంఠముగాన, 17. మృదుత్వ్యాషశ 

యము లభింవలేదా? 'సవ్భాదయు లే (ప్రమాణము, | 

| [సూర్యో క్షవద్యము వెంబడివాక్యమిది.] 

[విలోకించి] (వీయశాలు ముణీ యెక్కడ? ఎట్లిది యయచ్బష్ట్రచంద్రలేఖము చం 

1804 (దాతవము P_విలోకిం చినవాండు శీరాముండు, ఈవాక్యము ఆయ 

నది, అద్భష్ట...వము--- నీతనుగానకు ౪ ఇదేమి నీతొసమాలాపము వినబడుతున్న 

ది, నీత యగవడదు, * అని యథ పాయముగా వల్కి-నమాట, మూ. తత్క_ఖ మర్భృష్ట 

చన్ద్ర లేఖ శృస్ట్రాలోకః, అవ్చయ దీశీతులవారు ఏతజ్జయ దేవకృతొలంకార శా శ్ర) 
(పకరణమయిన చం చాలోకమునక కవలయానందమును వ్యాఖ్యం'జే నీయ అందు 

మూలశకారుండెన యీజంకబేవుని'పేరు తెల్బకపోయినందులకు ఇట నిది జయీబేశుని 

సోత్సా )'నవచనమని సంప్రదాయస్ఞాలయిన పెద్దలు వల్కుుదురు. చం(దాలోకశబ్ఞ 

మును చర్వదాతపంయని మార్చిన ెల్డుము.ద్రణము ననుసరించి యిామైతివ్యాస్ఫూ రిక 
మసవంళులవారు భంగ “మొనర్చి నారు. 

అంతటం జూడయిడుచు జానకి వవేశించుచున్న ది. చూడంబథుచు అగశేల? 
1805 ఇవ్బటి కీనాటకములో రంగమందు ఎందజు (ప్రవేశింవ లేదు ? అప్పు డెల్ల" 

ఈనూట, శావలనీవచ్చినచా ? ఇది తవ్వడు ము డ్రణమునకు. తవ్యుతెలులస, తన్వథు. 



వష్థాంకము, ౭౫ - పుట, ౨౮౫ 

మూలము.__-తతః |వవిశతి నిరూవయిమ్యమా తొ జానకీ. వంతులవారికి నిరూవయిష్యు. 

మూణొ శబ్ద బుందలి భవిష్యదస్థ క వత్యయయమున కళ్ళ ము" తెలియ లేదు.నిరూవ్యమా ణా ఆని 

యున్న 'నేమర్ధ మో ఆంయర్థ మే దీనికి గహాంచిగారు. దీని కిటవర్షి ంవంబడంయగలదై యని 

భవిష్య త్తర్థము. మళీ దీనిశేని పొందికయెట్లు ? ఇట “యథానిరూవయివ్యవూ కా” 

యమని యుండవొలనీనందులకు యథా శబ్దము అచ్చులోపోయినది. యథానిరూవయి. 

మ్యనూ కౌజావర్టి ంవయబడంగల|పకారము గా==జేంయయంబో వు వర్ణ నకునరిగా. ఇట నీమె 

డవేశ సమయము దుండవలనీనవిధము దీని కై దవపం_క్షి యాదిగా ఒకశేల నిత్యాది 

సద్యమందు వర్ణితమైెయన్నది. ఇట న్రీతాప్మాతము ఒకశేల నశోకశాఖ వట్టుకొని రెం 

డవశేల చెక్కి_లియంచుకొని కన్నుల చావ్పకణములురుల శేశ పాశము విస _స్హమై 

నితంబమువై6 (గదమ్మ నిదురలో నున్న దిగా |వ్రవేశింవవలయును. ఇక్లే ఆమె యీత 
ర్వాతి వద్యమందు వర్ణింంంబడియున్నది. |క్రవేశ “సన్నివేశ విశేషము ముందే చెప్పం 

బడీయన్నచో యశానిర్దిష్టా అని తెల్పుదురు. ఆసన్ని వేళ విశేషమిట ముండొ6 'జెచ్చ 
నందును ఇంక చెప్పనున్నందున' భవివ్య దర్భ కము7గా కవి య థానిరూవయిష్యుమూ ఖా 

అని తెల్చినాండు, దీనింగూడం గనివట్టమి కవితా త_త్త్వవి త్త్వమే. 

నీతా వచేశ సన్ని వేశకథనము, 

ము॥ ఒక శేలంగయికోంబ డెందగనశోకోర్వీ జిన బ్యాఖ'వే 

[173 ఆక కేలందినచందదు'సృరు చియయ్యం జెంంయింపొం దెడుకా- 

1822 నుకచంబుక్ లులితంబు నై పీజుందువె సొంఫపొంచెడుం బార్లు చుకా 

(బకటంజౌయదవత్స్య లేఖవిగళచ్చాష్పోరు వుష్పా_కమై. 

1. నచ్చాఖ, వి. నుకచము-.-ఈ "ను తులు కవనకళాదుర్ష తులకు మేరురోవా 
ణములుగదా ? గ్ర. తగకాని ధలో చక్క_-ంగా వట్టుకొనుట యెట్లు ? శీ, వెంద యిం 
పాందెడుక.._ ఇంద యనంగానే యించుపోయినది. చెక్కు. సొంపొంచెతుకా, అను 
కో-రా'దా ఏ రాదు. ఏలయన సొంఫొందెడుకా అని తృతీయో పాదముల పేవ్వకో' 
వలనీయున్నది. అట నింపొందెడుకా అనరాదా? రాదు, అట యాలిశతై ఆసాంశ్చు, 
"కాన నిట ఇంఫొందెడుకా తవ్బదు. "కావున దానికి పూర్వము చెక్కు... అని యుకా 

రాంతము పొనంగదుు, కాన “శక్కు_చెన్న్చారెఠుక”. గండమునక వెజతురా? 

మణీ గ్ర, శోభ యెడలినదని వర్థి ంవవరినీన యీ ఘట్టముస ఆదిలోనే శోభా నేవర్డి ౦ 
శుట్క దానినే వధానీకరించుటు శోభాదరి దత నువ 'సర్జనీకరించుటయు వై రస్యభురర 
"భరత్వము-గా నున్నది. ఇెప్క_పంపేవెడుకా అని దిద్దుంయు. గ్ర. నుకోచంబుక్....నం 
చివెం డుక__సీతక ఒకటి కెచ్చు లేదా? ఇజేటికవనము! ఈవర్ష న శెవ్వరిశేని యేడ్చు 



౨౪౬, ఆంధ ప్రసన్న రాభువవీవుర్భము, 

రాదా? ఈయేకవచన వాఠమేమి ? దీనికై, 7. లుశితంబునై అని యొకఫాద'శూరణ 

నకారమేమి? "సుకచంబు ల్లశితంబుై యనియేల చెవ్వకో-రాదు. కచశబ్దార్థను వం 

తులనారు నేర్చుకొన్న చాగుగానుండును. కచము=ూవెం డుక, “కావుననే కచశబ్దము 

తలకట్టును ఇవుచో బసువవనమందే (వయోగించంబ డున్సు భారాదివదఘటిత సమా 

సముననేని [భయోగింవయిడును, “కణాకి కళినబాతీరతమాలస్తోము మేచ కా! ౨) శం 

(యా. *అస్యాఃకచా నాం శిఖినశ్చ కిన్సు విధిం కలాఫౌ విమలే రగాతొమ్ో మ. 
౧ వికచకచకలావః కిషి చాకుఇల్చీ తోంయమ్” గ అస్యాః సవమైకవిథో? కవాఘు$ స్టానే 

ముఖస్యోపరి వా'ససమావ * నైవధ. నామలింగానుశొసనముం గనుండు_ చికర! 

కృన్తలో వాలి కచకి శేశ శ్శిరోరువాన ” అని వెర్యడుకం జెప్పి 4 తద్బృ నే శైశికం 

'తెళ్యమ్ ” అని వండ కలమొత్సమును అమరుండు చెప్పి నాంయశు, ర్రి.స్రీంపొందెటుళా 

_--ఈ (దోపి యతికి సౌంచుగాని, అమెయొక్క_ దుర్దశకు తల్లడిల్లుచున్న "రాముని 

శేమికొంపు? సాంపేచదడు౯ా అని దిద్దునది. 9. (ప్రకటంబు_ పా. 10. WN న 

య్యా 11. ఉరు'వుమో వము వుష్పము చేతనే పెద్ద పెద్ద బావ్పములని యార్ధ ము 

గలుగుచుండంగా ఆరు అనుట పీరంగిగుంణ్ల్ణయంత చాపమని తెల్పుటాకా? 12. మూరల 

ములో మొత్సమును _స్హబకమన్నా౭జేగాని, బావ్ఫముల నవకణముల'నే చప్పి నాయడు, 

మవాత్తష్ణను న పేశ్నీంప లేదు. పుస్సుములం జెవ్వటకన్న కోరకములం జెప్పిన కొంగ 
మేలుగా' నుండును, 

మూ, ఏశేనాలమ్బి తేంయం శిథిలఖుజలతాశోభ్సినా శోకళాల్స* 

వా నేనాన్యేన చాయం దినతుహినకరన్షా న్లకా న్లి! కపోల; 

ఏమ (గస్టో నితమ్చే లుఠతికచభర స్య క్షళాఖ్చీకలాసీ 

నేతోళ్ళజ్లే చ చాప _స్తబకనవకలై 8 పత్మ్యలా వత్చ లేఖా, 

13. శథిలభుజలతాశోభినా.___అని హస్తమునకు విశేషణము, నియాజన్ట గు 
'నూచించుచున్నది. అది వద్యములో త్య _క్షము. ఇటశుభభాతువున్న ను అది వా 
_ససౌందర్యవర్ణ నావరమని తలంవందగదు. సామాన్యమైన యొప్పీవమును మా భ్రమే 

తెల్బ్పచున్నది. ఏలయన. తక్కారణముగా భుజలతాశై థిల్యము. . ఇెవ్చయిడినది. 
14.. దినతుహినకరసా న్లశా ని! ఈవి శేషణమందు స్పష్టముగా శౌంతశబ్బము ఖీ 
సౌంపేదుటయే శెవ్చంబడినది 3 ఇది. పద్యములో వివరీతము చేయయంబడినదిగాదా, 
15. శ్య_క్షకాజ్వీ కలా వే___.ఇదియ 'సొం'వేదుటం డెలుపునదే నితంబవిశేషణము, 
వద్యములో నైిదియయ త్య క్షు వె గాసౌంచుచే వికృతము. 16. కాంచీభూనణరపాోా 
తమైన" ంవని యర్థము, 17. కాంట్ భూషణమును వదలవాలనీన యవస్థ నీళకం గలి 



నని రామునిదు!ఖము. దుఃఖమును సంతోహము గాను, సంతోష మును దుకఖము-గా 

ను తెనియగించుట కవితాత_త్స్వ విత్పకాండనూ, ఏడీమూకూ 9 

చ॥ వికనీశనీలనీరజానువి భమముంగనుకన్ను దోయి పౌ 

[161] యికనుముకోమలాంగము వహించు నహాశిగి లత్వ మెంతయుకా, 

1835 (వెండియివిమర్శించ్చి] తగునిడి మునన్ఫంతోభమునకు, స్యవ్న 
ముందు దీని వే నవండోభూడంబడినాండు. నినదీనికి, 

ఇంకంబలుకంగతంగనవు డెన్న యబవాళసుశోభిం బెన్న గుకా 

(బకటము గాముద శుకణవారముమా క్లికరాగినాందగుకా. 

మూ, ఆమీలన్న వనీలనీరజతులా మాలను తే లోచనం 

శెథిల్యం ననమాలికాసనాచనై రబ్జెరపి స్వీకృతకా 

["ఛునర్విమ్బశ్య ] నూన చునయా స్ఫధయ[ వ్ర సో చాయా కోక స్వప్న 

చ్భహ్థ | తథాఖా। 

ఆలాపాడధథర? "న్ఫురకా కలం థి (శేఖ (త్పనాళోవమా 

మానస్ష్మపభవాన్ళ శాహ్పకణికా ముత్తూశియం బె భలె, 

ఇం గబొాలికసీతావన్థను “రాము6దు వర్ణించుళున్నాండు. మునళితదముగుచు 

"నేత్రము నల్గగలువమొగ్గ తో సౌటినెందుచున్న ది. నవదూలికలకు ఈడతుజోడతయిన 

యవయవములు వాడి huss (వెండియ విమరి, ఇంచి] నిజముగా ఈణెలువ' ఉట్ల 

మునకు మోదమిడునట్టికల యేదో కన్నది. క ఏలన, [కలల వలవరిం చిన] 

మాటవేత మోవి అదరుచు చలించుచున్చ తలిరుతోడి క్ 'సాద్యును 'సుందునున్న ది, 

అఆసందమువల నం బుట్టినకస్నీటి చొట్టులును ము_ల్సేముఅసొ ౧-సును పొండుచుగ్న వి. 

---అని అర్థము, 

1. వికసిత... ఇది గః వపు న్మిదించుచున్న దొనికన్ను వికనీం దినరలువవ లె 

నుండునా $ ఏమికవన మిది? ౧. పాయిక "సును కోదులాంగము జా సాలు న్యాసం 
బువ్చముఅవలె మృదువయిన జేవాము. ఉత సకస సుమమును సవ పోయినగి, 

మూలే క్షమైన నవమాలికలను 'బెవ్వటయం బోయిగది, ఇటీమి సౌ థారణశుహ్సబు 

అం జెన్ఫటు | మూలమందు అొవయవములం EN బటు దేవాయము నే ER | అవ 

యావముథఅని బహువాచగనముందు స్వౌర్టర'గ్యము లేచా? 3, (భరాములు ఒక్కొ క్కో.యయ 

వ౦ంయవమునుం దిలకించి వాడుట "నెటింగి రని స్టార ధ్యదు; 'దేజాయుం బెప్పిన నటి 

“రాదు, నవమూలిక గిరీషమువలె కోనులతక ' (వనీజ్ధము, స్తీ ఏయవయబములకు కోని 
(వీయమైనయవమాసము, 



-చ౨ిరోరా ఆంధ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము, 

“తవ న జానే పదయం | మము ఫున ర్యదసో దివాసీ 'ర్మాలిముపీ 

నిర్భ్భృణ _స్తవతిబలవత్ | త్వయి య క్షముసోరఖథా న్యజ్డాని.” 

ఇందు అజ్షొని యను బవబవచనం పురబయోబనము నైజటీంగి యిట మన 

శ్లోకములో ననుసంధిం చుండు. 

శత్వదజ్ఞ మార్చ వే దృ ్ ట్రే కస్య చి తేన ఛాళలే 

మాలతీశశళ్ళ ల్లేఖ్రాకదళీ నాం కకోరతా,.” 

“అజ్జానా మకఠకోరతా యది దృవ త్రామైవ సౌ నూలలీ,? 

మాలతీనవమాలికలు రెండును జొజిభేదము లే, ఒకదానివంటిడే ఇంకొకటి. 

తగునిదీత్యాదిగద్యము తవ్బుము. దణమునకుం దెలుయగు.._మానమనయా హద 

౦మ(వమోదాయ 'స్వవ్నేపి కోపి దృష్టి... యద్యస్యాః॥ మానమనయా == దీనిచేత 

కొలత = తగునిది. వృాదయ వమోదాంయ = మనస్ఫంతోవహమునకు, స్వ వ్నేజా'స్వ 

ప్పృనుందుు అపీ== రి కోఫీ == ఎవండో, దృష్టః = చూడంబడీనాండు,. యదిజూఐస్సు ' 

అస్యాః == దీనికి. శ. 'స్వవ్నమనందెవండో కనంబడి నాండని యెట్లు తెలియ ను? ఇం 

తకన్న ససంబద్ధముండునా P ఎవంజేని శ్రురుషుం డగవడిననే గాని మనళ్సంతోషము 
"లేదా? ఏమిరోంత యిది! ఎవండో అని రాముంజెట్లు ఇెవ్చును? గ్ర, తన్నేనదా రఘు” 
ద్భ్భుగాంక అని 'సంబోథిం చివలవరిం బినది 9 గ్ర. తనతో గోదావరీలీళముందు వలికినమా 

టనే గాదాయివుడు మణుల వలవరించినది P ఈవిరోధములు పంతులవారి శేలాతోంయు 

వు? సరియైన పాఠం వుందెనులు నా వానీనది కనుంశుు తెలుగును దణము తవ్బని స్వ 
ప్పేపి యను నపీశబ్బమువలనం బెలియదా ? మానమేమి ? నా(వ్రానీనమూాలముంబట్టి 

.అెలుయగము[ దణమున్లు దిద్దుకానుండు. 7. అవుడు.__అధరము నక ఇంతకన్న నీంగార 

మైనవదము లేదా? ఇెమ్మోవ్సి మోవి పెదవి యివెల్ల పాడువాటలా ? క్రి. చెడనం 

గాసెదవి క్రిందిభాగము, అవుడుగజచుట యనంగా వీరులుకో పా వేశము చేత వె వలువ 

రు'నతో క్రింది పెదవికిందిభాగమును కజనుటగదా గి... ఇట అవుడనువదను శీవలము 
వనికి రానిది, అలివిరశము గానున్నద్సి కవితొవిషముగా నున్నది. 0. మూలములో 
మోవియదరుట వర్ణింపయడియన్నది, అదరుటజే వలవరింతయు చానిశే 'స్వన్నం 
బును “నూచితములు: అదరుమోవి కువమానము7ా10. చంచల వబాళము శెవ్చంబడీ 

నది, వెంటంగలచలనమును వద్యములో గంటకొట్టినది. అందులకు బదులు 11. "ను 
వర్ల ము వచ్చినది. ఇవ్పటి కొకనువర్ల ముచేతనే (నువి భమ] వద్యము బరు .వెక్కి 
నది, ఇది రెండవది చేరినది; నుకోభంయంట ! "సువర్ణ ములు అంకమున . కిన్ని యనా 
గాని వుట కిన్ని యనిగాని ఒకక టీ యున్న నుంది; వద్యపద్యను నకు ఇస్ట్రమువ 



చ్చెనన్నియైనచో మోచుట కష్ట్రముగాదా ? 1కి. ఇది క్మపానచంవకముగాన నిందా 

క్యవకటముండం దగును, అమ్తేనదా, క పానము _శ్రేభముగాన దానింయ9దు (వకటం 

బు. అట్టుసనమరమోచిశముగా దూర్చుగాండ చేనీకొనుచుండనలయును, శేవలము 

గుడ్జితనముగా పోంనాడదు. 13. రాశి ఆనందచాప్ప'సమూవాము ముకీకైముల'రా 
శివలె నున్నదని వీరివర్గన్క ము _త్రెములు రాగిగా నిలుచునుగాని చాహ్పములు రాశిగా 

నిలుచునా ! ఆహా స్రొంతరాగి మెంత చేటు చెచ్చినది ! స్వతంతించివేనీన యడుగా 
ల్ల నెంగిలియాకులోనే వడవలయనా! రాజి యన్న 'గరివడును, రాలు చామ్బకణ 

ములు ము_ల్రెనరములవలె నున్నవని భావమగును. | 

అనేన వర్యాసగయతా శుబిన్లూ న్వు త్తాభలాస్థూలతమా౯ా చ్పనేషు 

(వత్యర్పితా శ్శకువిలానీసీనా మున్ముచ్య'సూ తేణ వినైవవోరాః, రను, 

14. ౧ ఇంక స్వార'న్య మింకనె యెజు6ంగనగును, 15. అవ్య, క్షే: ఎంత 

యుకా--ా హా, పా, 

నీక (కనులుదెజచి] అయ్యో | ఎట్లువునును ? గోదాజరి జక్క-రర్చు 
[3] కరడ? ఎక్కడసల్ల గలువవ లెం జొదునివాయవాండు. రాముండు ? లం 

1841 శాళ్ళరియెక్క-డ $ ఎక్క_డరాముంజే మనునడగాయల నీత? [అనిమూర్శి 

ల్లినది.] 
మూ,--నీతౌ.--- (ఉన్మీ ల్యలోచ నే] వో్ధివాద్ధి | అశ్జారిసో మే జీఅలోఓ 

గోలాన-ఈ కటాం సా ణీలువ్పలసామలో కహింం రామో 

లజ్క్య-ణఅరీ అ కపిం కహింఅ రామెక్క... జీవిదా సీతా, 

భాయ, వోథిక్ వోథిక్ ) అన్యాద్భ శో మేజీవలోకః 

సోదానదీ కత సా | నీలోత్సలశ్యామలక కుత రాముకి 

లజొ_నగరీ చక త్ర! కతు చ రామైకజీవితా నీతా. 

1. ఎట్టువనును తేలుగుమ్ను దణములో మూ,.-_-కవాం. అక్షారిసో జీఅలడ 
శ ఈ పహైకృతవాక్యమునకు తెలుయగుము ధణములో ఛాయ శలేకపోయినది.. అందు 

వలన వంతులనారు దీని కద్ధము తెలియక, తర్వాలివాక్యము నుబట్టి ఎట్టుబునును? అని 

యొకతథుకు అడ్డ వెట్టినారు, _ాకృతవాక్యార్థము..._.ఏమి ! (పాణిలోకము "వేజు 

విధముగానున్నది! అగంగా అందాక తనకు 'స్వవ్నములో గోదావర్సి రాముండు 

చుండరీకాతవ తము వీఏచాదురము గా (వవంచము ఆఅగవడుచుండెను. ఇపుడు అటే 

మియ లేక. లంశాదిక మగవడుభున్నది అని భావము, ల్లి, వంఠులవారివాక్యము 

( గోదావరిబక్కర. . .బీత్ మూలము భో ఆర్యావృత్తము గా నున్నది. తెలుల 
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౨౨౫౦ ఆంధ (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

ము ధణములో ఇాయకుము ంద్భు 3. వ॥ అని ము[దితము గాసందున వీ రది వద్యమని 

యెటుంగ'లేక గద్యము గాలొని గద్యీకరించినారు. ఆపాటి యోూపాటి తెలివిగలవారికి 

ఛాయను చదువునవ్వు టే ఇది వద్యచ్బాయంయోని పొడకట్టును. తెనిగించుటడై స్తన 

శల్యవరీత్న గా చదివినవారికి తెలియమి వింతగానే యన్నది. తెలియని దానికి భునీ 

వూనీ ప ట్టుట చమత్కొ_రమే. 

౭2౬ - వ సు, 

[శ] కతనకూయనై ననీతం | జనవుమెయికా సేదందేర్స 'సమకట్ట దివ 

1845 ఫఘనకఠిన వకృతకయో | తనదుబిజ్ణయయందు నేని దయమెటులాదవుకా, 

ము pg మపి "సుతాం సీతం నేయ ముద్భోధయివ్య్యతి 

ని జేష్యవత్యే కరుణా కఠిన బకృ లేక కుఠః, 

1. రనకూంతురై ననీతకొా.-నిజో మసి 'నుతామ్-ఏనకా అని విభాగము సాధ్య స 

బభుయినను, Goss చనులునుగాదు, అపి శబ్దార్థము ను 'న్ఫుటముగా ెప్పవలనీనది, 

“శస'సుతమైననునీతకా” అని |వానీన మేలు. ల్లి, చనవుమెయికా....చనవు లేక 'నబు 

కట్టునా? చనవులేక సేదందేర్సుటశై సచో సమక ట్టునా? (పాస శూరణము. [ఇది==.- 

భూచేవి.] 8. ఘగ__దివ్యమ యిన పాస పూరణము, 

4. తుదిని హదభంగము, ఇట కందలత్షణము రూవణీనది. నరలు పాదాటీనున్న 

వి.ఇదియే 'నులషమణచుని వంతులవా రింక నేలవాదింవరు $ తిమ్ముకవిని అవ్బకవిని తిమ్మ 

బృలని మణిల తిట్టరా? అయినను దిద్దిపట్టదను, ౪ తనదుగిశువునందునేని ”’..వంతు 

లవారు తనదు అనురుచ్యరూవమున 3 ఛందస్సును గోలుపోయినారు. (అపి నూషుం 
మసం కుర్యా చృష్టోభణం నశారయేత్ .” అని “పెద్దలు చెవ్వదురుగదా, 

మ॥ చెలికాండైన యశోకమాసిజసఖికా శ్రీ ఘుంబుగాం 'బేర్చుమి 

[6] ల్ల లనంబల్ల వవా స్తశీకరముల ల్లంజల్లుచుం జల్ల గక 

1851. . వెలయయంగందన కంటినీటినిదిము స్నీపాదునం బోనీని 

న్నలరించెంగద (కత్యసాంబు నుదయా య _శ్రెకచి త్తంబునళా 

మూ.--న్నీ స్టాశోక్యద్రను నిజసఖీం కూర్లు దముద్చోథ యైనాం 
నత్తా. నీత్త కి'సలయకర్యంనీనా శీకరేణ 

ఏఠ స్యా! కిం నయనకదులశ్యస్థి భి న. 

శ్నాప్బోర్సీ డై రనుదిన భుపీ త్వం న నీకాలవాలక, 



షష్టాంకము, 2౬ = పుటం Do 

1. చెలికాయడై నయశోకమా_ఇట్లు తెనులసవాం జెవ్వండును 'సంబోగి ంవండు, 

బి. చెలి కాయణా, ఆకోకమా, అనుట తెనుయ. మణీయు, 3. శాండు (పత్యయానుసార 

ముగా అశోకుండా అని ముసాత్త్వ్వము వెవ్వట (శేయము. శ్వ, ఇది. నాగరము-గా 

లేదు, గ్ర, దయాయ శ్లెకచి త్రంబునకణ._ఇది యొకవికారము మజుల వచ్చినది. నీత 

నిత్యమెడ్చుట ామవియోనముచే నని వాల్మీకి జయదేవులు తలంిరి. అట్లుగాదం 

ట్క అశోకభుమీంది దయచేతనయంట ! లాటలాట ! ఈ రహాస్యము వీరి "కెట్లు తెలినీనదిగి 

కలికాలసాంఖ్యబు"చే నయిన (వత్య గ్భృష్టివలనం చెలినీనదా? 6, ఆవో యతి ఫిజా 

(శభావము | 

వినందగనిదింయన దీనిచే మాజువలు శెట్లుగలుగును..ఇది వినందగని బే, 

1852 'నం'స్కాతభాష వీరికి తెలియనందులకు మం-చె లఅభఘూ-దాహారణము, దీని 

మూలము... కథ మనాకర్షిత శేన (వత్యాఖ్యాత మనేన==టఏమి వినిపించుకోకయే ని"రాక 

రించినది యిది! న 

(తిజట,._-ఇెలీ ! అకాలవమసూవారమయిన యి నీముఖలేఖజీ నూహించు 

[4] చున్నాను. ఎందువలనగనంగా, మోది మైన దానిని బేనిసూ చూచిన 

1856 చానవని. ఇలీ |! ఇదియిక్లు గేనివ్వుడు కలలో గోదావరియొక్క.. శీలం గ్ల 

' కొనంబడీన యలతుంచ్చురున్రీవురు చేతను, వెల్ల దాదురయెల్లి చేశను గొలునంబడు నా 
మగని గనుంగొంటిని, 

".ఈవాక్యము చదువలగా నే మూలము నూడనక్క_ఆఅ లేకయే, 1. ఎందువలనననం 

శా” తచ్చనియు, ౧ఖెలీ | యిశ్లే ముదలుగాయగల నాక్యమెల్ల నీతాభాపి.ళత మనియు కూన 

లకుంగాడ విశదదుగును. వీరికి తెలింయమి వింతగానున్నది. ఎందువలనననంగా 

మూ. యాత్కి-ల=ఏమనంగా. శబ్దమునకు రెండర్థ ములున్నను సమరాోా భితముగా 
నర్థమూహింవవాలయు. భోజన-కాలనుందు నైంధవముం బెచ్మున్న గుణ ముందెచ్చి విస్తరి 

కడం ఇట్టవన్చ్నునా ? వంతులవారిమూ లము లో (పౌకృళవాక్యము నకు ము౦ద్చు ల్లి, (సీ? 

యని యున్నను ఫాయక ముందు (సీ లేదు. ఇంక నాత్నేవమేమి ఆసీతావాక్యమును 
(తిజటకుం గూర్చుటకు ? తవ్సంజూాపిగవారిపై “నిర్మలావయములు” అని పద్యములు 

పాడ'లేమూ, అట్టివి అల్ల లేదూ ? ములీయ నిట విశేహింతరము._. భంఠతులవారి మూల 

ములో గోచావార్యాకి అని ముధ్రకుండు వీన్పీ చోట్ల సౌ మానిన విసర్గ ను ఇట చేయించి 

నాయడు. బులి వంతులవారికి ఉవప త్త నువవ త్తి విభొరమేల? 3, తటాలున గోదా 

వరియొక్క_ (ని తెనులగన ముట్టించి నారు: శీకొలువంబడుటకు కర్త యెవరని వివా 

_రించినారుగారు. గోదావరిచే అనవలయునుు, వినర్షను వి'నర్జింవనలయయను, కోళవడం 

నూఢదు నిర్ష లానయోవవద్యములు పౌడంనాడదు, 



99 ఆంధ (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము, 

నీత, __ఏది తలంవంబడనిదో అదియు నీజగమునం గలదుగచా? రాముమోము 

గ్ర)... చందరుం జూడని దగుచును బనకునికూంళురు బునుచున్న ది, అందువల్ల 
1858  సోూయిీినా య'సుజయిన నాసెనిమిటిచే నెప్పరికింవం బడినదాన ను 

1. ఇట ఒకవింత యేమనయగా ఏది... న్నది ఈ వాక్యము మూలము 

లో _పాకృతనుందు ఆశ్యావృ త్తముగా నున్నది. వంకులవారి తెనుంము దణములో 

పాదములు విడందీనీ ముదింవ లేదు. ఇంక కవితాత త్వ్వవిఠళ్తుగారికి ఆర్య యని అెలి 
యట యెట్లు? ఆ _ప్రాకృతవాక్యమును అర్థానుగుణము గా _పాక్ళృతముగానే మోట 

చదివినను ఆర్యయని నడలోనే తెలియును. ఇంతటి వండికులకు (సాక్ళతము అర్థాను 

గుణముగా చదువం దెలినీయండునా 9 మణి యింక గగియేమి? వచనము-గా దంచు 

టయే P? ల్లి. “అందు... దానను”... అను ముక్క_కు మూలము_కస్మా క్కె_ముము నా 

జీవికేన ఉపేవ్సీతాన్షి ఆర్య వు శ్రే లా కావున ఏల యీజీవితము? ఆర్యశుక్తు 9 
నిబే నుశేథీంవంబడిలిని. ఇది వంతులవారిమూలము, లదర్థ మును, నాగరము| చణములో 

తత్ కి మనేన స్వప్నేన జీవితేన వా ఉవేశ్షీతాన్ష ఆర్య వు శ్త్రేణ, అర్థము - కావు 
న, ఈస్వవ్నముచే నేమి -ఈజీవితము చేశ నేమి ? [రెండును నిష్ప ) రోాజనములు అని 
తాత్సర్యము]. ఇందు స్వవ్నముం బేర్చుట కడు సరసముగా నున్నది. 

282 -వ వుట, 

mu క॥మొుర నెడునందింయయయేని౯ |దొరశెటియింవదున నుబుణిదొలయగన్దాగ్మె 

18/2 పౌర నెసెమూగతనంబది | యొరులననంయ నేలదయ్య మొ గ్లిడియిడంగాన్. 

ఇదియు న్రీతావాక్యమే | ప్రాకృతమూలకమే, అయినను దీనిభాయకముందు 
వ! [వద్యను] అని గుర్తుండుటంబట్టి దీనిని హంతులచారు వద్యీకరించి నారు, వ లేని 
చో గద్యీకరించి యండరా ల? భూ, ఖా, 

వావాలేనాపీ కథతొ నాభాం నాథస్య నూ-సురవ రేణ 

అథవా విథివిధురవశా _శ్లేనావీ మూకత్వం (పా_ష్గమ్. 

1, మణీ తొలంగకొ, ల్లి, ఒరుల ననగ నేలి-__య. ౌ., యలివూరణము 
నిరర్థకము, 3. పాన*పవూరణము మూలమందు నూవురమూకతకును విధి వై ధుర్యబు 

నకునుం బెవ్బంబడిన కార్యకారణ భావమును పోలొట్టినది, శ. మజియ ఇట నువ 
న్య శ్తమైన మూగతనము అశమర్థితము. గ్ర, దైన మొ ్తిడి నీతకిడినదా, నూశ్చర 
మున కిడినదా ? డ్రి. దైవ మొ త్తిడి యిడిన నెరుల ననరా దనంగ్భా అత్యా క్త మిత్ర 

మైనదై వమే యిట్లు నేయంగా ఇతరులు సేయరా, అనియర్ణమా గి వై వమొత్తిడియిడి 
నప్పుడు ఇతరులు చేయ నవక్ళ తియ దై వ్యవేరికమేగాన మూలకారణమైన దై.నము'నే 



మష్టాంకము, ౭౭ - పుట, ౨౫ 3 

యనవలనీనదిగాని తద్వశంవదుల సన్యులనని (వయెోోజునము లేదని భావమా? మం 

వది 7. యూవకత్షమున నూచ్చురము బుద్ధి పూర్వకముగా నే నీత కవాకారముచేనీనట్లు 

అర్థము నీద్ధించుచున్నది, ఇది ( అనంకేల ? అనువదముల స్వారన్యము, 8, మూల 

st నీళ నూ-వురముమీంద మోవలేదు. అది నీతొదళను హు చెవ్సం 

గోరినదియ మైనను చానిసూటిని నీతాన్వేష దైవము సెక్కి-వేనీనది అని నీళ తలంభి 

నది. నీత కరుతాభరణగాని కవియా? శాన సీ పాసవూరణము మూలక ఠాధయమే, 
9. వావాలమన బహుభాషీ, మొరయట యనంయగా భాషణ మగునా? 10. ఎణీంగిం 

వదంట. చెప్పినదికాగని మూ, 1]. కథనము మాని ఎంతయమొరనీనను రాముండు 

తెలినీకోనిఛో నిది యేమిశేంయయంయగలదు P మొరయటవే నైజకింగించుటు యెట్లు P బహుభా 
షణగశీబమయ్యును ఈమాట చెప్పకపోయినదని నింద. వెవ్పమి విరోధము. ల్లి, వా 
గా ్రపారమును తెలుజుధాతువు నే యిటం (బయోగింవవలనీనది మూగతన్గమనుట 

_వాగ్యా స్టపారశ _క్ష్యఛావము నేగదా ? 13. నూచురవరమని మూలములో నుత్క... 

కచవ్పంబడినది, చెన్సమి నూచురదోషము గాదు డై వదోషమనుటచే, ఆవరత్వము, 

సమర ర్భితము, అరుంధతీద_శ్హము (వభావవంఠతమనియ నభి పౌయము, కాన 14. వా 

US వ్యవారంబునం జెప్పినను చెప్పంగలయది యని యాశంక, ' వద్యములో వరము 

"నేల త్యజించిరి | | ఛయోబజనము తెలినీనను తెలియకపోయినను మాలములగ నున్న 
ది బటన్లు వేనీన (గ్రహించువారు |గహింవరా P కనికిరానిమాట యని నిశ్చయించుకా 

ని వీరు * వీత 'వేనీనారు, 

[3] క! ఎవంతోఏండొకకీశ | (వవరుండుమవాబలుండ్యు పాశారంబుకా 
18/5 నవలీలదాంటిలంకం | (బవేశముం బే నె మోంతయడనిపిడుననకా, 

1. ఇట | పౌకారంబుకళా నవలీల అనియే వదములో, (పాళకారంబుక”-- అవ 

లీల అనువదములను వంతులవారి వ్యాకరణముంబట్టి సంధి వేనీ (పాకారంబున్న వలీ 

లగావించి తర్వాత అచ్చులో ఒకనశకార' దుట ఒకనశార మిటను ము[దించుటయో $ 

ఓ. మోంతంబడనిపిడుగు....వీరిసొంలము. 3, (మోయ లేనిపిడునన్న నర్గముంథు 

ను. (మోంతలేక వడుపి శుగు? అన్నను అర్థము కోలదు. వడక (మోంతమూ(శ్రము గలిగి 

నపిడుగు, వడనుంబడక (మోంతయు లేనిదై సో తుగ్కు అని వంతులవారి సొంతకవిన 

మున కర్గములు, శెంథును రెండే, వాని కిట నర్థసంగతి యెట్లో ? 

ఓరోరి అంకానివానులారా | వాలుందానముబేశను, రాషళరాజకమూరుం 
[5] చమండుపీం డరికుపిలుండసుచుందా నే తదథిముఖను గ ముఖరధనుర్గరుండ 
1380 pee a 



_తి తో ఆం (ధ్ర ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

1. ఈవాక్యంబును అకందంబును రెండును మూలములో నేవథ్యభాషీతదు 
లు సంస్కృతము, ఈగద్యలేనిది “రో, , , చేతను మూలములోను గద్య మే, 
కాని న్లి 4 చాలుం దా. ..నున్నాండుి_-ఈభాగమెల్ల మూలములో వ ద్యార్థము 
గా నున్నది. దీనికి 'వూర్వార్థము పైకందం'వుమూలము. ఈగరండఠుం గలనీ ఒకవ 
'సంతతెలకగా నున్నవి. అందులో ఆశూశ్వార్థము నకు ముంధు తెలులసము దణదు 
లగ వ! అని పద్య చిన్నా మున్నది, కాన చానిం బద్యీకరిం'చి నారు, ఆ త్తరార్థము 
మొదల వ॥ అని గుర్తులేదు, 3. అటుపై వర్యవసానము చెక్సవలయునా ? చానిం 
బంతులవారు గద్యీకరించినారు. చదువును టేనియ వద్యమని తెలియదా? ప్రాకృ 
తము తేలియళలేదు సరి, సంన్క్య్భృతముకూడ పద్యమని తెలియకపోవలయనా ? శ్షీ.ళ 

. అమముగొల్చినది, భయముతీర్చినదియు, సననీ 3ండువాక్యములును బహు"కారణనముల 
షే నొస్య్యూన్య తుల్యములు, రచనయందును ఒకటివ లె సెకటి పద్యము గానుం డుటయే 
సొంపొ ర్, అందులోను ఒకటి "శూశ్వార్థము గాను "రెండవది యు క్తరార్థము గాను 
ఉండుటయే స్రొంపో, రెండవది యిట్లు వాజ్ యసటయే సొంపో యాహించ్పుండు, 

శ్గా॥ (వద్యుమ్ను జ్వర వేదనావరిశచ్చ్బాప్ప నులక ళ్య నూ 
రం ణద్యు స్రీ కు చకున్భుకుంకు నురజో న్య స్తాపరాథోజ్జ వలం 
1890 బుద్యద్ది గ జ దంతిదంతశిఖర పోల్లేఖవిఖ్యాపిత 

(ప్రద్యోతోరు జెగష్టియంబిదియె నావకు ంబుని'గ్లైగా'రె శుక", 

1. మదనజ్వారమెవరికి ? 'స్వర్ల స్రీ లతా శి. చామ్పుము. లెవరివి ని స్వర్ణ 
చ్రీ )లజా? 'వూర్యార్థము నకీ యర్థము సవాబిము గా వచ్చుచున్న ది.-__్వన్లాంగనలు 
(భర్తృ వియోగముంది] మదనవేదనచే నేడువగా వారియ్మశువులే వారికుచముల 

- కుంకుమ కరంగి పోయెననియు, వారియాకస్ట్రమునకు “కారణము అనయా వారిమీద 
ఆయవ రాము చేనీనది, రావణునియర మనియు..___ఇది "రావబునికరవాలము నకం 
బా-సంగు'నేగాని యరమునకుం బాసంగదు, కాన నీయ మసంగతబు, శ్రి. పద్య 
భొంగిలో ఆొళ్యమాణ మేది? రజొన్సు గావలయు, రజొన్సు వారికచముల జే7ాన్ల, 
'ాద్చుములు వారివేగావలయును, కాన కందర్చజ్వరము వారిదే గావలయను, ఇది 
యృానంగతమైనది. యాళ్యమాణబము "“రావణునియరమం దంటుకొన్న స్వర్యోషాకుచ 
కంకుదురజా మందము, శ. అది యేని తా నున్నవ్వుడు పెట్టనియనరాధము మాళ్య బమూణమ పెట్టునా? గ్ర, అాక్లేని ఆాశ్యమాణము అవరాధ మందము, ఎక్కడిదా యయ బరాభబము న్ రజొన్సుబేం గలిగినది. ఆరజిము ధరింధుట అనలగా నురాంగనలను హొ రింభుట యవరాధమని "రావణుండొవ్వుకొనునా $ డ్రి, అరజను ధరించుట అసంగా 



పషష్టాంకము, 22 = పుట. తనలో 

' వారిం గామింనుట, నీతవిషయమున నవరాధమే, నీతవిషయ మె త దేకవరాయబణుండు 

గానుండవలనీనదిగదా యని టీకబేయదము, ఆవథ్షీమున బుందోదరింగామించుట 

నీతవిషమయమున 'సవరాధము'గాదా ? మందోదరీకుచ. కంకుమముం గూడ నిందు మొ 

శ్రముచేయవల'చా ? -కాన అవరాధంబును తాళ్యమాణము గాదు. -కాన వూశ్వార్థ 

మన్ని భంగులను అగంగతా రమే మాటల! పోవు, ఇంతయసంగతిచేళ నేనియ అచ్చు 

తవ్వులను శంకింపక శాళ్చర్యము నన లేక దుక్కి_కిమక్కి_ గ తవ్వులతడుకను తేనింగం 

శుకొన్నారు. ?. మవనజ్వురము సీతగా రావణునికి గలిగినది, మోళ్యనూణము ఇతని 

హృదంయోను.-. 

కన్గర్సబ్వర వేదగావరివత రావ ను సొకాకితం 

స్షోళ్ల_ీ కురకమ్బకజ్బు_మరబకి నేయావ-రాథోజ్ఞ పలక్ 

ఏతత్రా ఏం నురద_న్టిద న్లగిఖరో ల్లేభాజ్క-విఖ్యాపీత 

దొన్ఫూర్డచ్చతుర _న్వవిశ్వవిజంయం వకు స్థ సలం యాచతే, ౫ 

న ఇదిగో నావమకిస్థలము నీనై నన్ను మదనుండువెట్టు చాములణే నాయేడ్చు 

కన్నీటి వెల్లి చే నడుగయడినది. బందికృతానురానుంధరీ  పచకుంభకుంకుదుమును కౌం 

గిలింళలందు దొంగిలి ఆదొంగసొ క్తును దాల్చి దానిచే |ప్రకటమయిగ యాదొంగతన 

గశ్చునేరముఖే వెలుగొందుచున్న ట్టిది, మణియు ది క్టజిములకోరలకొ నలు దున్ని నగం'క్లే 

Bs మునకు విఖ్యావగశా భన లేఖము గా ధరించియన్నట్టిది, అట్టియో 

మః స్థలము నిన్ను [నీను -కావలయునని, నిన్ను భరింవవలయునని] కోరుతున్న 

Se న ఇట నీతమీంద రావణునికి గలకామాతిశయను, “"నురాంగనా 

భోగ యని యళ నిసౌభా గ్యాతి శంయయము, వారికన్నను నీయందు గలయాదారాలిశ 

యము, అతనింగూడుట చే నీతకురామాదులవలన నేమియు భయముండదని యాఠనివి 

(క్రచూతిశయమున్సు అట్టివాసియనునయము ను గ్రహించుట మంచిదని -నూచనయు 

"రావణవాక్యాశయము. ర. షొళిలమ్మని ఫిన్నవదము గా విడందీనీకొనక తడుకును న 

ము కొని కలిపీ దంచినభల మీరసాభాసముని మెజుంగందగును. 9. (్రద్యుబ్చు 

వంతులవారికి (పాసౌర్లము దుంభివాంజే దొరకి నాండుగాని, రావణునికాలములో ని 

తంతు అలేండు, మూండవతారములే మెడను, కృష్ణ పుక్తు )ండుగడా యితడు, 

10. నజదంతియంట |. ఇవ్చటికి శుతి ముదిరి చక్క_లగా రాగానంబటినది. పొదు 

వద్దిరి పర్వత శు మెట్టకొండ మలదిబ్బకవనము గా వరిణమింబినది, ఆహో ! ఉఇకము 

“ఖా క్ర్రిబోస్యము | అక్షరము తవ్చచాయెంగదా | |! వంతులభారికి వేరిగాసి మై కినుక న్యా 

'ంక్యను గాదు, గజదంతికవికి అట్టినరమా నవక వియైన "పేరిగాండు అచ్చరకోట్లు గావు 

అచ్చరనిబ్బడా లిబ్బవేయంతా ! ఇం కొళండు ఈరగమును మెచ్చ యలంణా | 



De ఆంధ సన్న రాఘవవిమర్శము, 

౭౮ - వ "వుట, 

చ నజుకకొనంగమున్ను మజీ నాతలలుద్భవ మొంది, మొక్క_న | బా క్క-జీ మెడవాని శేని నతి తై దశమం బెదివంగదద్ధి నా 
1899 నెణుతేలయిద్ది మొక్కు_చునునీకమలాం, ఘులకోనీజూనకీ 

కొఅలలని న్నులోరుంగడులసనార్తి నిగొవ్పతనంబుగాంచవే. 

1. ఈదశమశిరదము ఏల వంగలేదు ? మెడవాయునా? ల్లి, ఇది యుద్భవ మొంది 

నదా లేదా? క్రై. నటుకుకొనినతలలు మనుజుల ఉద ద్భవమొందిన వెట్లు? శీ. ఈదశము 

ము నటుకుకొన్న దా నజుకుకొననిదా ? దశమమువంగలేదనంగా తొమ్మిది వంగిన 

వని ంమర్భమైన దే గాని ఇది నజికినది "కాదసి, ఉద్భవ మొందినది గాదని అరము గాదు, 

5, కణిమెడవానిశేని వంగదన్చ విశేష మేమి) వారికి వంగినదా ? లేక, వారునికి వ 

'స_క్తిగలియయ వంగలేదా ? 

నమూ,---య త్పంతుష్థవతః శు సృరా-కజురఖిద శేదోత్సవచ్చేదినో 

న [కోధా దనము న్వృవోద్ద తశిరః శేణా నమన్హ్యావపి 

ఏతత్త దశమం శిరో మము సమ _త్త్వత్చాదపాథోబజయో 

రవ్యాజుం మిథిశేక్ట చు త్తి) భవలీం (పీ మాతురం యావతే. 

'వూర్వము చేను నాతలలు ఖండించి శివపాదదులను వానితో పూజించిశవ్వుడు, 

తొమ్మిది తలలు ఖండితము తై యోావధియవత లమా( తము చేప్పి ల్లి యుండగా, 

శివుంయ నాభికి మెచ్చి నాకు మణుల అతోమ్మ్మిదితలలు ఈ ద్భ విల్లునట్లు జేయగా, 

ఆకొ శ్లఠలలవరున శివునికి (వణమిల్లుచున్నవ్పటికిన్సి ఈనాదశదుగిరము తన శేదొనో 
తృవమునటు భంగముకలిగించినాం డన్నకోవముచేత ఆయనకు నమస్కారము. "జీ 

యచాయెను, అట్టి యానాదశమశిరము ఇపుడు ఓమిథిలేం దాను శ్రీ) సీపాద రాజీ 
Pa 

వములకు నిష్క-వటము 7-౬ [బణమిల్లి, ఆతురమె నిన్ను _వేనును యాచించుచున్న 

ది, ఈఊఈంర్గవృష్ట్రి వద్యచ్భ తత్త 7 'సంఛన్ను లమీంది శేమయిన చినువసూ కనుండు. 

6. నతి వంగదు_న జివ ంగుట. నటి చేయదు, "లేక వంగదు అనుట 

సరి. 7. కములాం గనులు తే వసమా సను, బించాథరాది కతివయ 'నమాఫవి శేషము 

లకు నానునొదులు గతి ఇఎప్పీనమా తాన విశ్ళంఖలబు గా తొద్భ శ సమూ 'సఘటగ విద్వ, 

క్సన్ము తము గానేరదు. 8. కొజలంగాట పా, 9. గొవ్పతనంబు గాంచ వే. ఈమాట 

ఇంచితపాటనరణిం బురణించుమున్నది. “గన్ను బెంధ్రాడవే ఇంచీల నీకు బబ "పు 

న్న ముంటటే ఛంభీత *.._.ఈపిప్పీ అమూలకము, 



వసష్థాంకము, డి ta పుట, Mey TA 

నీక... తే॥ అవుడునినుంగాంచులం శేశునవనితనయ 

రావ.  నేజదోకాలమేటికి వేండెదీవు 

1904 దాని ంటెల్చుమువీంజెదియేనించేయ 

[ఇట రావణవాక్య శేషము వానంతలిలకము గానున్నది.] 

నీత. _ చెలయ నేనిఖద్యోతరు చినిజలజిని. 

ఇట మూలములో గ్రీతాభాపితములు రెండును అర్థముర్ణముగా మెకయనుష్టుప్పగాను 
రావణుని గీఠపాదనులు రెండును చిన్న గద్యవాక్యము గాను, వాని కడమవాక్య 

ము వసంతతిలకగాను ఉన్నది. 1. వీరు రావణగద్యము నకు గీతము శెట్టనేల, “పెట్టి 

రెపో, 9. ఒకపాదము తేషించియుండ౯గా ఆశభందాన్సును ఆతనిచే మాన్సింవనేల? 

నీతవాక్యము గీతములేనే ముగియవలయునని నియమమేన్సి శ్రి. ఇతండు పద్యము 

ముగించి వద్యమారంభింపవలయ్హనను నియమ మక్క_జ లేదా P ఇతండు గీతము ను 

గించి వసంతలిలకపాదములు మూండు చెప్పిన నీత తదీయచకుర్ధ పాదమున ను త్తర 

మీయౌరాదా ఏ ఇరువురికిని ఏకవ్భ_త్సము కకూడటేని వీనికి శ్వ. ఆమెగీత మేల పెట్టవల 

యును? నీతకు విన్నవ్భ _ల్తీమే "పట్టి అర్థమర్గము గానే ముగింవరాచా, గ్ర, రావణగద్య 

వద్యములు గద్యవద్యములుగానే యంవరాదా, మూలాల్మికముణముచేత నిట అంద 

ము చెడినది, 

2౯ -వ పుట, 

రావ. -ఈచం దహాసానీ, . + కాలవ్యాళము, కానున,.... .రావణభుజా శ్లేను 

భేవజెమును గహిం'పుము. | 

నీత, _శా॥డీరిరాశ్ను సమానుమానుముజుకీరోాజంగడుం బే లెటే 

పూరా నాదగుకంఠనీమ నెవంజేనంటంజొరుం జెవ్ఫడుకా 

1912 (తీరా మోరుభుజానితోత్పలవన్న శీఛాముదొదుంబు నక 

(గూరాళ్మ్యుండగునీకృ పాణమున నేక గోలగ్కా_ందుముం బేటికికా. 

రాన,--- అయమునీర్ల ? కరవాలకోలభుబిజ్న _స్తదిదానీమేవ రావణభుజొన్లోమ 

ీవుబి మనుబొనీహి. ' 

సీత .విరదు విరను రక! కించుధా జల్సి తేన 

స్పృశతి న హొ మదీయాం కణ్ధనీమాన నున్యః 

కమజరీళ నద కా చతల లైను రా “సే 

రశముఖ భవదీయా స్నిమా సౌ ద్వా కృపాణాక్ క 
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రా ఆంధ (పసన్న రాఘవవిమర్శము, 

ఛాలింపు వాలిం*వుము సోంకా అన్ఫతములు (పేలి యేమి (వయోజనము? 

ఉత్చలశ్యాుకాంతియైన రామభీ జిదండమేని, నిష్క-రుణమైన నీఖడ్డమేనియం దక్క- 

వేజూండు నాకంఠనీబును దాయ నేరదు.-అనియర్థము, అనలగా గాకంథముగకు 

సీక్ళృ పాణము తగులయలదుగాని నీభుజిము తగులనేర దనిభావము, వంతులవారి సాహి "+ 

త్యహీసతకు చుంచియదావారణము, రావణుండు చందహాసము పామనియ, అహా 

మును చేరనీయోనిమందు తనభుజొశ్లేషమనియ - నీతకుం జెప్పినాండు. ఆమె తనక 

'వేజున్యాధియన్నట్లును అది రామభుజి రావణకృ పాణముల సెకటిచే శమిల్లునట్లును, 

మ్యాతలు కహోయములు ఏమియు అక్క-జలేనట్లును చెప్పినది. 1. ఇది ఇవిటిదానైి 

యుత్తరముగా నున్నది. ల్లి. ఓరీరావ'స---మూలములో రక్షః అని నచ్చుంసక 

లింగశబ్దముచే 'సంబోథించినది. ఆధంబుద్ధి గ్రీరామునిముందణు నీవు నిస్సారుండ వని 

తిరస్కా-రమును “నూనించుతున్నది. శై. ఒరుందడు.- మూలము లగే అన్యపి అన్య 

శబ్బరమోోము చే భుజదండకృ పౌణములకు పంచమి వచ్చినది. భుజదండ కృషపాణాన్య 

తరము దక్క_ నేజూండు తొంక దని యర్థము, ఆవంచమిమే లవచ్చినధో వపంతులనా' 

రు (గహింజలేదు, 4. ఒరుండు అను మవాదూవము'సరిగాదు, గ్ర, అన్యః అను శు 

ల్హింగయు “వురుషవరముగాదు. దండక్ళ పాణముల వుల్గింగమునుబట్టి యిటను వచ్చి 

నది. రావణ బామునిరా'సవరము., వేజూకటి (అనంగా నీచాహువు] అని ప్రకృత తా 

త్పర్యము. 6: కూరాకుండగు నీక్ళ పాణము న మూ, భనదీయాల్ నివా పౌ 

త్ కృపాణాత్ -- దీనివలన రావణుండు |కూరాత్ఫు ౭ డని శడ్చార్థము అభింవదు. క. భవ 

తోనివ్యృ వ్య కృ పాణాత్ _అనియన్న నెట్లోఅట్లు వీరు తెనిలించిరి, భవదీయ 

యన్న భవతః అనునర్థ ము వచ్చుట కలదుగాన ఆభమచేత సిట్లయినది. జయే 

వుండు ఖడ్గ మునకు చెప్పిన (కూరతను -ఈయన రావణునికి జెప్పి కవనమును వన 

యు చేయనేల? ఈశెంట నేది కవనమో భవభూతి వెప్పచున్నాండు వినుండు;.- 

శే వాస్త దవీణ మృతశ్య శిళో ర్జ్విజస్య 

జీవాతవే విసృజ శూదమునా కృపాణమ్ 

రామాగ్య బాహు రీ నిర్భరగర్భఖిన్న 

నీతావివాననవటో:ః కరుణా కుత నే, 

నిష్యారుణతను చాహువునకుంజెప్పెనుగాని రామునిికింబెవ్బ లేదు. కవితారస 

ముచటంగలదో ! . 

కీరటోధబు మానునాను ముఆ క్రీయోజుం గడుం (శ్రేలెదే 

యారా | నాదగుకంఠమొం జెదియ. దానంటంగ ాంపొలునే ! 



నస్టాంకము, ౭౯ = పుట, ౨౯ 

(శీరామోరుభుజంబు నీలజిలజు డ్రీథామకం్మ బొక్క_ండుకా : 

గూరాక్శ్ళంబగ సీక్ళపాణలత యొకొ_ం౦డిద్దియుం దక్క€గాకొ, ' 

8. మూలములో ఉత్పలశ్యామ కా _న్లేః అను విశేషణము కృ పాణమునకుంగూా 

తం జెల్లును, వంతులవారు 'దానిం గన లేదు. 

ce కరవాలకాలభుజిజ్జ 8, శ 

(హార్ళ వ్రభూమినభీరుభటకదంబకరాళ హేలిచ్ళటాచ్బాయోలిరులుకొ నంగ? 

“కీ రిం వాగూ తేధవళాంశ్యామాతవకృ పాణి-కా, చందా, 

“బాహు సధ కీడంబరలసవంటవలంతితొయ్యలిని డుదకస్తూరిబొట్టు. . 

నరవిభుకృ స్ల రాయభూ నాథ చందు చేతననిలలి నమింఛుకా తేయకంబు.”” 

“ని శ్ర) ంశోంయం'గబిలజలద' దవ్యోబు'సంకాశ నీలి,” __ము దా, 

(పాండిత్యపరమావథి.] ఏ 

[శ] లేగచం దహాసమ క్రీరామచం ధవిరవా ! వారిభనాస్మ త్రనూత్తావమార్చుమీవు 
1916 కాంఠిజితకు క్షిథవమార్భకమవుచాల్లు | ఛారశచేతానుశీతలవారినార, 

అణ హన వార మే తనుతావం | రామచస్ష )విరహానలజాళకా 

త్వం హి "కా _న్రిజితమౌా_క్షికభూర్షం | భారయా వవానీ శీతల మబ్బ్బుని, 

1. పంఠులవారు కాంఠిబితహా క్షికచూర్ణ మును చం దహాసమునప విశేషణము 

గా (గీహాంచినారు. చంద్రవోసము వృల్లింగదునియ నవుంగకలింగముగాదనియు నై 

జుంగరై రి, వ్ల, శాంతిజితాది అంభాన్సునకు విశేషణము, తావమార్చ జలదు[గహిం 

నప్పుడు ఆభలమునకు స్వచ్చతా గతలతాది మసూవారగుణంబులు ఉన్నచో భలబు 

గలదుగాన్సి ఆజలమునప [వభవమైనకొండయొక్క.. గుండ్లు ఎంత యెల్తెన నేమి? 

తెలుంయసను దణము ల్ (6 చూర్జ్యః” అనియన్న బేమో అని శంకింవవలదు, అందులో 

“మూర్జం” అనియేయన్నది. ఇంకొకచో నీచం దహాస్రమునకు 8. మా _క్రీకవ్య రవాసః 

అనివిశేషణమున్నది. ఇదే మొక్షికమూర్ష వర్ల మేని దీన ము త్తిములు ఎట్లు అనబడును ! 

“కాన నిట సీయపమును దీనికి జేర్పుట 'సరిగాదు. “ ఉత్పలశ్యామ శా న్లే రశ ముఖణ 

వదీయా న్నిష్క్యూ పా ద్వాకృ హేణాత్. ” అని ఇది. ఇందీవరళకాంఠథియని ఏతత్వ్పూ ర్యా 

స్లోకముం దున్నది. అదియు నిట విరోధించును. చంద్రవా'సశబ్ద లింగము నుగూర్చి దూర 

(కయాణబులు వంతులవారు వేయ నక్క-జ లేదు. ఈగంథదుందే ఆశబ్దము నా 

లుగుమార్లు వాచ్చియన్నది. నాలుగుమార్లును సుల్లి ంగముగానే యన్నది, ఆన్ఫూ క్తి ర్తి 

యేని యన్నచో నిచట వీరికి సంబేవామేని కలుగదా ! (తదయం చళ్ల న్హహాన ఏవ జం 

బలా 'దానేస్యతి, ఇ (బశ్య అయబుసై మే।,. ఎచర్ధవకిసకి, ౨ భిన్న ఛన్లేభకక్ళు స్థల 



_౨౬రి ఆం (ప్రసన్న రాఘనవిమర్శము. 

బహుళగళన్నా క్రికవ్య క్తవోసఃి 1 కఫ్యా క్రీడత్క-రా గ తిదశపలియశశ్చన్ద 9హాచస + 
వోస!.”) “ఆకర్షిత స్రవదశాననచాహుదణ్ఞ శ్రీఖల్ణ కాననఫణీవనచస్ష 9వ సకి సంస్క 
తమునకును, ఏీరికిని చాలదూరమనుటకు -ఈలింగజ్ఞా నాభావనిదర్శన మొక్క_టి బాల 
"దా? 4. వారీ. ఇటనివాతార్థ తొదోవము, ల్ నివాతార్ధ త్వముభయార్థ స్య శబ్ద సార 

(వనీన్టేన్టే[బ్రయోగః। యథా! యమునాళమ్బర మద్భురం వ్యతెనీత్. | శమ్బురశబ్లో 
CS “త ర 6 99 రి, గీ, వై ల్యే (వనీద్ధ ఇవా తు బలే నివాతార్థః.౫ అని సాహిత్యదర్చణము. ఇట్లు దిద్దుండు, 

చం దహోసమ (శీరామచం[దవిరవా | వహ్పిబొతము నాదు తొవంబు నార్చు 

"కాంతిజితళు క్రిభవచూర్ల కమగువారి6 | దొల్తు వీవు నుశీతంబు ఛారణేత, 

(కవిన్భా దయను నెజుయమి, ] 

ca) కజభుంగట్టడి నై ౦హి కేయడుశశిం గొర్యంబు నంగోరలకా 

(8) * నెలదమంటస్షవవప్నా గా ల్బె దునుజ న్నే గంధ వుం జెట్టును౯ా 

1924  మొజుకౌవీజిండి తెంచునుత్పలసరంబుక సౌరభో-పేతముకా 

జెజుకు ంబద్రి నిను త్తహ_్లీనరవోనిం చేయదుష్టుండవో. 

మూ,--చాన్టీ 9ం లేఖాం దశతి దశనై న్రారుతై! నైంహాశేయః 

నవ్యాం వల్లీం దవదవానక శ్చాన్షనీం దన్దహీతి 

అచ్యున్త్య _త్తః కవలయమయి న్ల్మూ లికా మాలుసీ తే 

మూలా దున్తూలయళలి నళినీం దుష్టవా_న్రీ కరేణ, 

నాముందు వక్ష. ఇందు. కవి (వయళ్న పూర్వకముగా రావణోవమానబములను 

రాహు దావాగ్ను కన్య త్తదుష్టవాన్సులను వుల్లి ంగళబ్దములచేశను నీతోవమాసములను 
చంద లేఖా చందనవల్లీ , కువలయమాలా వద్ది నులన్ను శ్రీ లింగశబ్దము లచేశను వాటం 

ఇినాండు, అతండు వడ్డదెల్ల వ్యర్ణ భ్రయాగమేగా ? కవిహృదలయము కవి తాష్రైభాగ్య 
ము. నెటుంగని మనకవి తాత త్త షవిత్తుగారు నీతోవమాగములను వుల్లి ంగంబులను (4 
బుహాగ్గున్లుం జేనీ [1.శేక్సి వ. గరంబు= వుల్లి ంగంములు శ్రి. గంద శం జట్టు... అదు 

వార్త] ఆసౌభాగ్యమును రూవుమాపినారు. శ్వ, మజియు, సీతను చంచుచున్నాంయ 
“రావణుండని, వరితపీంచుట రాబుస్ఫదయైము గాని దుష్టులు. పరహానిచేయదురని కోలు 

నాయ్లినవేదాంతములు వలుకుటగాదు. గ్ర. కాన * వరహో,.డహా”” ౦హనుసొంఖకవ'గ్ల 
ను. (బ్రకృతవిరుద్ధము.. గ. ఉన్న తుండు దుష్టుంా ? 7. చన్నే...ఈయేడ్చిటనేల 8 
8.౧0 చుం జేట్టు... గం నాత్బుయిన' గంధశోబ్దమునే వీరు. చంభనవరము గా ట్ 
యోగించ్లుట కీది. రెండవయయఛాళారణము, (మూ, ౫౦ = శుట గూట్తుండు.] 



వష్థాంకము, ౭౯ = పుట, ౨౬౧ 

చ కృభల యయ దాము శోభన దిగోవచరించు గ్భ స్థాణమియ్యిలా 

[5] భావగళమందునిందున నప బ్బె డుంజీళటినల్ల జాతడంగాం 

1929 దవదనుశై వడికి జలధి ౯దా నైము నింగియుగంబు 'నరషముకా 

సవ జెడిదిర్ది రందిరుగు'సం స్కృ తిదప్పడుని శ్హ్రు నాకహా, 

ఇట రాముడు వక్త, వీనితై వంతులవారికి దొరకినమూలము:-_ 

రుథిరకరుణన్ఫీతం న్ఫీతం తమః వరిష్బమ్య తే 

జలథిళలిలే ముగ్న్వం సర్వం యుగం వరివర్హ లే 

కువలయదళ 'సక్సం శ్లేపోన వై కవ దేవదం 

ం౦వదయీమదయ స్స దాకణ్ణేకరోతికృ పాణకః, 

ఇందు. 1. ంచ్లేషోన వై , అనునంధిదోషంబును బల్లి, సదాయనుగణదోవ ము 

ను అర్జములని తలంబిరేమో ? వంతులవారు దీనికి చేనీనయర్థ'సను న్వంధము ; 

_కువలయదళస్రక్ళంశ్లేనః = కోవలయ దాబుశోభకా, ఏీకవదే=ఇదిగో, సోయంవాక్ళ 

పాణకః ఆ కృ పాణము) నీతా (భద కజ్ణేఆఇయ్యిలాభవగళమంద్చు వదంకరోథి== 
వచరింఛుకా". యత్ ==ఇందుననే, రుథిరకరుణన్ఫీతం తమః == భీంళటినల్లక్సా. వరిబ్భ 

-బ్భు లేవా వబ్బెడుకా న్చీతమ్ అదయణజ=భూడంగాందగదు. అను వై వడికా జలథిసలి 

"లేజబిలథికొ మగ్నను==తా 'నెమునింగి "సర్వంయగమ్==యుగంబు'నర్వముకాా జరి 

వర్గక్మే=ా సవభెడిదిర్టి రందిరుగు, ౦ = సం స్క్యృతిదప్పెడు నాకునిళ్ఞవో. ఈయ"ంబద్ధ 

(వలావమును ఆర్ష మనియెంచక విద్వాంనులచేత దిద్దించియన్న 'నెట్టులసుననంగా ! 

[సాగరము దణము, ] : 

విధి రకరుణకి సీతం న్సీతం తచ్లుః వరిబ్బమృ తే 

జలథిసలిలే బుగ్చం విశ్వం యుగం వరివ్నర్తలే. 

కువలయదళ। న్రకృం శ్లేషోల్స వై కవ బే వదం 

య దయ మదయ న్ఫీతాకణ్ణే కరోతి కృపాణకకి, 

దైవము దయలేనిది, అతివిస్తారము చీకటి వ్యాపించుచున్న ది, లోకము స 

ముుద్రజలములో మునింగినది, యగము మాజుచున్నది, ఎందుచేత సనంగా,---కళు 

వరేకలదండను 'దాల్బుటయనువండువు నకు ముఖ్యా 'స్పదమైన నీతాకంఠమందు ఈక 

ని కనికరము లేనిది అడుగిడుచున్నది గావున. రసమునకును వద్యమునకును ఏయేని 

సంబంధము కలదా? | 

8. వరిన్నర్హనమున6గా నిట ధిర్జి రందిరుగుట-గాదు, యగము కాలభు .తీరుగును 

గాని. దిర్జిర నెట్లుదిరుగును, యగశళవరివర్తా. నేవ ముస్ఫ్యోన్యకృల్రై గ్ర ర్వృయళ 



౨౨ ఆంధ్ర ప్రసన్న రోఘవవిమర్శము. 

ముభయలో"కాను[ గబాఫ్లాఘ నీరై.) దిర్జిరం దిరుగుట స్థూలవదార్థ ములకు ఇవ్పంద 

గును ౪ ధరణీచ| క్రోము దిర్జిరందిరిగ6 చాతాళంబు ఘూర్జ్గిల్లై. '” శీ, యగము "కాల 

రూవము 'సముధ్రములగో మునుంగు కొట్లు ? నర్వ మసంగతమే,_ఇందు గ్ర, లఘువు 

మీంద వృపాసము గాన తవదు వచ్చి నది 'సరియే, ఇదిగో (దుత్మవకృతికముగదా వచరిం 

యులో డిసనంహాతలో దుతకార్యము 'రాలేజేమి ? (దుత్మవకృతికము కాదని వాదింతు 

"రేవో అచనముత్కారము చూతము. 

౮౦ - వ చుట. 

నీత... చందహాసమువాదరచేతం దొలంగింవంబడిలి"సోూ.. మూ, చక 3 

1980  వోసథారయా వధీరితౌనీా చం దహాసమువాదర చేత తెర'స్కరింపయబ 

డీతొస్వూ అనంగా చందహోన్రము నన్ను నజుకక వదలి వేనెస్తూ---నీఠత బ్భుతిం గోరు 

మన్న దై నం దహాసము తన్ను నజుకక వదలినందులకు -బంతిల్లుట యిది. కాన తొలం 

గింపంబడిలిసో అనుట శేవలవిరుద్ధము తొలగింవంబడనయితిసనో అన్న వివథీ.తా -.. 

ర్థము వచ్చును తొలగించుట భూలోకమునుండి యని యర్గనీద్ధ మగును, 

[9] నీత; దీనిచేనేమి ఏ అందాక, (పోవయిన నివష్ఫులకుష్పనువలె నామేనిని 

1089 చల్ల యంబేయమన్న్మాను. 

మూ. కిమునేనతావ దువనయ దవన పుష్ణుం యథా శీతలయామి ఇమా 

న్యజ్ఞాని. దీనికివంతులవారి య్యర్థము.---కిమ నేన == దీనిచేతనేమి P 1. తావత్ ==అం 

వాళ్ళ ల్లి. ఉఊపనయ = పోవయిన, 3. దవాన పుష్టం యథా = నివ్ఫులకువ్చనువ లె 

ఇనూన్యజ్లాని జా నామేనిన్సి శీళలయామి == చల్లంజేయుచున్నాను. ఇందు ౦యథాళ 

బ్దమును దహాన-వుంబముతో చేర్చినవింత యటుండంగా ఉపసయశబ్బమునకు . (ప్రోవు 

నర్భము నేయట కడు నాశ్చర్యముగా నున్నది. శ్వ. ఉవనయ == తెమ్ము, దగ్గ భే 

ర్పుము,. ఉఆవ'పూర్వకము నీధాతువు, లోణ్య భ్యబు 'పురుమైకవవ నాంతము, ర య 

శాశీతలయామీ మాన్యజ్షాని == ఈయవయవములను నేనుచల్ల 6 జేనీకొనుటకు లంగాను, 

యఖాశబ్బమున కీయర్థ్యము నం (బమాణము._ *దర్శ్మయ తం శౌరనీంచాం యథా 

వ్యాపాదయామి” వంచతంతము. మణి యిం దింక 'సెకవిశేషు మేదునం 

గా వంతులవా రాం థీకరించినది తవషభాయ. తనూలపైకృత మిట్లున్నది:=. 

కిం ఇమిణా తొ ఉవణేషి మే దనాణవుంజఅం జవా న్రీదలేమి ఇమాఇ అంగాజి, దీని 

కినరియైనభా :=.కి బునేన. త దువనయ మే దవాన సుకం యఖథా కీతలయా 

మీ గ్యజ్లాని, 6. ఇందు తావతునకు బదులు తత్తున్నది, 7. ఉఆవనయను నమా" 

మున జొరనీంయయక దానివెంబడి మే యొకటి యున్నది, తత్ కావున మేజూనాకు, 

~~ 



వష్టాంకము, రాం = పుట, ౨౬3 

ఇక్చుడు ఉవనంయయక సరియైన యర ము తెలియకపోయినను, (పోవర్థముగా (బ్రమని 

నవారు ఓ పోవా యని ఇెవ్వకోవలనీనదేగాని (పోవయిన యని ఇెవ్వకొనుట 

సాధ్యముగాదునదా, దముజీయు 8. పంఠులవారివాక్యము న శేని వారన్వయింఛిన 

(ప్రకారము తనూ లముయిన ఛాయేేని నివనంబణెద నని ౦మర్భము కా లేదుగా? 

తచ్శ్రవణమా తాన (తిజట (పాపము, శమిల్లుతి అని (రెండుమార్లు ] వలుకనేల? 9. 

“ అసుణ్యము నుదావారించచున్నా వినియ నుడున నేల? మూలాను గుణమైనను 

శాకపోయినను (వానీన్మవాంత ముందువెనుకలకు శదురసపడవలదా P నీత ముజల 

“ నివ్చుదెమ్ము నాకోర్కి._ం వీర్చికొనియెద నని దీనికి మూండవవాక్యమున నదుగుచున్న 

ది, 'దానిజీత అగ్న్నివవేశమే యిటన్లుం జేవ్చంబడిన దనుట ఛ్చస్ట్రము. ఆణి "త్రఖి 

యదు (ప్రాక్ళృళము "పద్దనున్న 5 ఇట్టి యాం థీకరణ సావానీకులగటి యింశతకన్న 

నేదుగును 0 

పనికిరాని వద్యము. యరిసు, 

[8] క॥ హీనుకర'బయయతబమురకత | గుమణిమంయమ'సూన్జి వట్టునుందరమ దుక" 

1942  భనులయజరనదునందు | |న్రోీదుణునియెదంకందణంతు విరసా'తావంబుకొ, 

(్రైదటు నర): 1. నుదుణి ఈ ను ఏల చావరించినది |! మరకతమణిళ్ళణ 

(గాహి యందురు, ఆలత్భణయే దలూ'సు. ఇది యస్థానమున నెంఠ య'సవ్యామో అల 

వాటయిన వదములలోం జొప్పించిచూడుందు, తెలియును, భోబిసురాజూ 'సుంాళి 

దానునక రాబ్యమిచ్చిను. బొనకసుభూవలి శద్దళరథ 'సుదువోరాజుతో వియ్యనుం 

చెను. ఇట'నద్వట 'సువ్ఫృతేము నుమేసూనుముండలముం 'దాయచున్నటి. ఇత్యాదు 

'లెంతయ'సహ్యాములో బురకతాసుదుభియ  సంతయశబ్యాము. వ్ల, దుసూజ్ఞమైన 

వట్టమువ టి నుందరనుంతు | (౯ నున్గరం రుటరం ఖారు “సుషదుం 'స్రైథు ఖోబానం। 0 

సం మసూరదుం రుచ్యం దు"సాజ్ఞుం మరం మజ్ఞులన్సు ” అమరు, మ'సోళ్మ ముణా= 

“సుందరము, -ఈరచన, నీయశొన్సు తేల్లనిగంగబతె తేల్ల నిది నీక ల్సి నల్లని యము 

నవలె నల్లనిది అన్నట్టున్నది; 'స్టానందించుండు. ఏ. రమణునియదయాందు... రను 

ణుండు అనంగా దుమోస్థాండును, రావణుడు మ'సూస్థుండు mem? do నవ్వులో 

వొడెదన రావణు సేవించి సుఖముండుము, అని ిజటాఖ్యపాయయమా P ఎంత వనికీము? 

లినవదను బడినది ! మూ. రాదు అనియన్నది. ఎట్టుపాడెనదో కనుండు, 

హిదుకరకిరణకరమ్చిత | దురకతదుయపీ నవట్ట క వతిమీ 

అవిరళమలయబ'నర'నే | రామారనీ తౌబ దువదారనీ, 



=౨౬రో ఆంధ (శ్రసన్న రాఘవవిమర్శము, 

రా౧-వ చుట. 

శే॥ అయ్యొ యయొ్య యశోకమిదయ్యు నయ్యెం 

[5] గాసశోకంబు నాదుధాగ్యంబుకతన 

1947 రామవిథి వై ధురియనంటయేమియూవా 

"నేయంగానీదువై వంబు వెయిదికడింది. 

మూ, అయే కథ బుశోకోపి దుమాయం శోకతాం గతః 

కిస్మ్నూవపాదయే ద్వత్ళ రామస్య విథివైధురీ. 

1. అయొ్యుయయొు — మూలములో నింత యేడ్వ లేదు. 

చ --- అశోకమయ్యు నిది అనియేన్సి ఇది యశోకమయ్యు) ననియేని యున్న 

మేలు. ప్ర. సశోకంబు--మూాలదులో శోకతా మనియన్నది. వీరు శేనీనమార్చులో 

కిఠరున్ధార్ధ్యమయినది. గశోక మునంగా దుకిఖిణతుచున్న దర్భ ము గాని దుఃఖ మిడునది 

న: అశోకమిద 

చురుర్భ ము గాదు, 

రక్ష స్పష్టం నవవల్ల వై రవామపి శ్లాఘ్యెః (ప్రియాయా గుణై £ 

త్యా మాయాన్తి శిలీముఖాకి చ్యరథను రు క్త “స్తథా మాదుపి 

-కాన్తాపాదతలావాతి స్తవ ముదే తద్వన్య మా ప్యావయో।ః 

సర్వం తుల్య చుశోక శేవల మహం ధాతా నశోకః కృతః, 

శీ. ఉఊవాసేయంగా నీదు-_ఊవా నేయించినమా త్రాగ విథియొక్క- (శార్యా 

ఆెశంన మేర్చడదు, వివరీతంబులయబుట్టించిన 'నేర్చడును. "కాన సూవపాదయేత్ 

యను పాఠముగ శేని నసంభావయేత్ అనుపాఠమునశేన్సి (దేనిని ఉవవన్న్యము'సే 

మదు, సంభవింవంజేయదు, అనియే యర్థము ఛెవ్సట'సరి నాను ఇవ్వుట సరీ 

గాదు, ర, విధినై భురి...నీదు అనువాక్యమున వచ్చినయర్థ మే బుజుల బై వముచెయి 

దొ కడింది యని వచించుట వునరు_క్రిదోష్మగ_స్తంబగు చచ్చుడుపాద శూరణంబు, 

ఆ! చిన్న నాయునుండి శీరామచందుని | శేల్మివేలువట్టి కా లెదీవు 

1954 వేజునీతయనంయగది నుత వెట్లీలంకం |! బొందినావురత్నము[ దికంయవా, 

మూ యాశై శవావధి మ'సోూరమరామశచన్ద 

నాస్తాజ్లుళి ప్రణయినీ నుభగా 'సువృత్తా 

అనేన సా జనకశరాజునుతా కథన్ను 

లజ్యా_ ముపాగతవతీ బుణిము[దికేయమ్. 

నీక వ క్రి 1, శేల్మివేలువట్టి--శుష్కు-ం కాష్టం తిక్టుత్యో కవనము. మూ, 

చా స్తాజ్టుశి ప్రణయినీ, వద్యములే ల్లి, నుభగా 3 సువృత్తా యను ప్రధానవిశేనణ 



షష్టాంళము, రా౨ - పుట, ౨౬౫ 

ములు ఈ్య_క్షములు, నుభ గాడా లెస్ఫమెన నీరి ' గలది భ_ర్హ్భృవాల్ల భ్యము గలది, “ను 

వృకా==చక్క-గాగుం డమైనదె, మం విన డవడిగలది. శీ. .వినుతవు----ఈమూట లేకు 

న్న మేలు ఇది యండుటచే సౌమ్య మేధర్మ మందో స్పష్టము గాదు. ఇది లేకున్న “వే 

బునీతయనం) అనువాక్యము శౌలుట కువసర్జన మైన (శ్రీరామచంద్రుని శీలి వేలి 

వట్టుట సౌమాన్యధర్య మని వచించును, గ్ర, లంకకువచ్చుటయ సామాన్య ధర్మము 

గానే యగవడుచున్న ది. శాన _శ్రాలెదీవు అని వేజువాక్యము చేనీ యీథర్మ్యముసు 

సౌనూన్యములో చేరనీంయయమికన్న “(ాలునీవు* అని. (కాలుటను విశేషణము వే 

నీన శేయముు వచ్చుటయు , సౌధర్మ ్యమునం 'జేరును. 6. పొందినావు--ఈరూవ 

ము లశ్షణాకారులచే గనుగ్భహీతము గాదు. మహ్మాల్తిన పొందినాండవు, ఇతరమైన 

ఫాందిగదానవు అని రూవములు, ఛాలవ్యాకరణము, కియా. ౧౧౭-వ “సూత 

ముం బరికించుండు. 7. అవా---ఇది కొళవినరు. ఆజవదాన్లి కీయాశ్చర్యము. 

రా౨-వ కుట, 

లాలించుచున్న ది. మూ. లాలయ _న్టీణాలాలించుచు ఈ 'న్వల్బ ఛదము'"ణేత 

1955  చాధయేమూ? (లాలించునున్నది' యనలగా నీత యయం౦ంగరమును కొంచెము 

-నేచులాలించ్చి లాలన నిలిపి, అటుతర్వాత ఉంగరమును “రామలవ్ష్యుణుల నేమ మడిగ 

ను అని యార్థమగును. “లాలించుభు ? అనంగా లాలనను నిలుపకయే లాలగశాలనుం 

చే నేవ వడిగా నని యర్భమగును. ఇది ఛేవముగాదా $ మణీయు (లాలించుచు 

న్నది” యని కవివాక్యమును సమాపకము గాం జెప్పినచో దానితరువాతి భాషిత 

మునకు ముందు పాఠము పేరు వాయవలయును. అట్లు (వానీయండ లేదు, అందు 

వలన ఈ కవినాక్యమునకు ముందుభాపితమెవరిషో దీనితర్వాతి భాషితమును వారి'డే 

అని యెటుంగనగును అందురేని, అట్లు లాలనమైనపిమ్మటనే తర్వాతి ఛాషితభాగము 

వలిశెనని ధో పాయమేని ఏకభాఫి తదు.లో నడుమ *లాలయిత్వా” [లాలించి] 

అని కవివాక్యము అనమావకముగానుండుట 'సంవదాయముగాని 'సమావకముగా 

నుండుట గాదు. 

నీత, మజీయెందుచేత దూనునులకు6 [గ్రోంతులకు నిటువంటి ఇెలిమికలిగినది? 

వాను... రామ బాణముశేత నే. 

[8] ే॥వాలికిడంబ జెన్వరోకబపలుళ వై భ | వంబుమొదటను బిమ్మటవాలిడై న 

1968  తారతోడుతందన్ల్న్మ మెటళూ దారరత్న [దుకుటదుర్చిత మతనికి మహిత చరిత, 
\ 

నీతా... శేన పున ర్నరవానరాణా మీద్భశం భఖిత్వం నిర్మితక్. 

"నూను... రాదుభాణే నైవ 
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Det ఆం (ధ(పసన్న రాఘవవిమర్శము, 

వాలినే విసృజతా ధనురజ్కు0 | నాకలోకలల నాకుచశేళిః 
తొరయా 'సదు మనీయత చాసై | వాన రేద్ద )వదవీబుణిమాళిః, 

అర్థము, సీత... ఎవనైిచేత నుజినరవానరుల కిట్టిగఖ్యము కావించంబడినది ? 

వాను... రాదు 'చొణము చేతనే. 

వింటియొడిని వీడుచున్న దానిచే [రామబాణముచే] వాలికి “సురాంగనాకుచ 

భంభశేశియ ఇతనికి (ను ీ వునికి] తారతోడికపిరాబ్యపదవీదుణిమాళియ సీయిడినవి. 

1. కేనదీనికి కర్హ్యార్థకమయిన అదీయతయొక్క- కరమైన రాముబాణేన 

అను క_రృతృతీయయే యుత్తర వమగుటచేతను, [ఇది నిర్మితమ్మ ను కర్మార్థక-కాంళము 

తో ఘటితమై యుండతుటశేతను] ఇది కర్త్భళ్ళతీయగాని హేతుళ్ళతీయ గాదు. దటి 

యు వీరుతలంచిగట్టిది హేతుతృతీయయమే య/నైడల. నిర్మితమ్మని కర్మార్భ కము గా 

నుండక 'జొతం నిర్ట్భ_త్తం సంపన్న క్ ఏవంరీతిగా కర్త )ర్థముగా నుండును, కా 

వున దీనిని ఎందువేత అని తెనింంచుట తవ్వ, ఎవనిచేత అనవలయును. శ్రి. నిర్మి" 

తమ్== కావింవంబడినది. భాహా'స్వభావమునకు విరుద్ధముగా తలవీకరగాయ"గా విద్యా 

రుల నేడిపించు ననంత సంఖ్యాక వడ్వనుబంథములలే నొకటి దీని మిగిలించుకోరా 

దా? అట కర్తృతృతీయ యని తెలినీయన్న నిట వడ్వనుబంధమువడి యండున్లు, 

అట నదిగున్న, ఇట నిది హుళిక్కిా, 

వాలికీత్యాది — శ. వింటియొడిని వీడుచున్న యను విశేవణమందును 

న్లోకార్థములకుదింగల 4. యన్ముపాసమందును గలభఛావచ్చష్టీని నవ్భ్యాదయలే యె 

జుంగుదురు. మజీ వింటియొడి వీడుచున్న అనువి శేపణము యొక్క- స్వార'స్య "మేమన్స 

వింటిని విడియ విడకముంచే వాలికి స్వరము, న్ను గీవునికి కపిరాజ్యమును గలిగినవని, 

ఆకృళ్యమున రామునిికింగల యత్యంతసైాకర్యము ధ్వనితమగుచున్న ద్వి దానిచే "రా 

మునిమహాసామస్థ్యము తోంయచయన్నది. మూలములో గ్ర. విసృజతా అను శతంఠత 

ముచే హేకుకార్య సవాత్వలవణయైన య్మాకమాతిశయో క్షి క్షై చెప్పంబడిన యాగవ 

ద్యమును టద్దలుచేసీ, “ముదట, పిమ్మట) అని టీక వానీగ పాడుచేంత. శోచనీయము గా 

నున్నది. 6. శేన అన్నువశ్చకు రామచాణముణేతనే అని య_త్తరమైపోయినది, చా 

నితోనట్లు శంబంధించెన యారామ చాణమే ౧ఇండంబ డె” “అర్బితము? అనువీనికి కర్త 

యగుట రియయిన యన్వ్టాయముగాద్యు తత్స"రామర్శక వదమిందుం గావలయున్సు 

అది లేమి లోవము. మూలములో . విశృజతా అనుళ్ళ తీయావిభ క్షి. తదాకర్ణకము 

న్నది. 7. మయూదారరత్శ మకుటము. ఉదారో చాళ్ళ మవాతోకి అమురవన్ 

చా శ్రర్థ మిట పనికిరాదు గాన మవాదర్ధము చెళ్టకోవలయును, చాన మసహోబుహారత్న 



అని యార్థమగును. అట్లు ఇెవ్చరాదా యనిన వొచ్చర్ధా. కేమి ? ఇెచ్చ్పవచ్చునుు బజా 

టుభాగవతములో రూపాయ పొగడింభ్రులో చెప్పలేదా. మహామహావంతులవారని P 

8. ఇంద్రుండు అర్జునునికి కిరీట మిచ్చినట్లు రాముడు ఈమహామవారత్న మకుటము 

ను 'నుగ్రీవని కిచ్చెనని యర్ధమైన దేగాని వానరరాజ్య మిచ్చిన ట్లర్ధము గా లేదు, 
మూలములో ఆవెలితి లేదు వాన రేస్ష ప్ర వదవీముణిమాళికి, * కవివ్భదంయను జెత్త 

దిబ్బమీంద వడియండదు. 

వాను. _.క॥! ఒగిబదుళవత్శతివలె 

[5] రఘునాథుండుక్ళ శతంగాంచుయబతిది నమ ందుకా 

1968 సీత... అయ్యో ! అరయ | 

వాను,.---తగునతనికువలయద్యుతి 

యగపడుననుభావము [కియనడరి లెలు"భు-గా౯-, 

నీఠ.__.ఇు జేమోలేజుకొనుచున్నా ను. 

ఆర్య వుళ్తు 9లు నాశై దుర్చలునై నారా యని నీతయడుగంగా వానువు చెవ్వు 
నుత్తరము -ఈవద్యము. 

- మూ, బజఎయళవషశశీవ దినేదినే | రభువతిః కృళతా మువయాతి "నః 

కువలం(పలిమా ద్యుతి ర్య ళు | వవికస త్యనుభావనశంవ దా, 

"ఖ్లోకనమున ఉత్తరార్గమునకు అర్ధము----రామునియొక్క_ కునలయ గన్ని భమై 

న చేజాకాంతిమా తము ఆతని వభావముచేఠ వికగనీల్లుచున్న ది. 1. ఇందు తేలుపై 

యాడరినదని చెప్పలేదు. ఈమాట విని సీత 'లేజుకొనుచున్నాను అని ఇెప్పీనది, 

సి. శార్శ శ్రమునకు అయో్యో అయో్యూ యని యేడ్చెనట్టిది అతిపాండిమకుమా[ తము 

'లేజుకొనుమెట్లు P రండును విరహాకార్యము లేగచా ? సామాన్యము గా "సువర్హచ్శా 

అమగలవాంజే అెల్లంబడిన దిగులువడవలనీయండున్లు, ఇందీవరవర్లు జో 'తెల్లయడీన 

ఇంక _హైణాశ వదలుకోవలనీన దేగచా P అందులకు నీళ తేజుకొన్న దంట | ఏమివర్థ న 

యిది ! మూలములో ఈ తెలు చు లేదు. "కొనను _త్తరాన్థాయధీకరణము రాఖణుం జైన 

దె. వ్వాస్తవమేమనంగా--- చేవాముకృశించెనది గాని తేజాస్ఫుకృశింవ లేదు, ఆార్మ్య్య 
మువలన తేజున్సు ముణలీయ విశేషముగా వికనీంచినది... అతేజయువలన కార్య 

:ము అగవడుట లేదు. ఇదియు _త్తరార్థభావము, నీత కార్మ్య్యమునకు చింతించి తేజో 
వికాసమునక తేజుకొన్నది. ఇది యీ క్రింది శాకుంతలశ్లోకమును బోలియున్నది, 

(వత్యాదిష్ట్ర విశేషము ణనవిధి "ర్వామువకోష్టార్చిత 9 

బి భత్కాఇఖ్బున మేక మేవ వలయం శారి సావరక్తూభరః 



ఎకరా ఆం|ధథ[పసన్న రా వవఏీమర్సము. ౮ a ఎ 

చిన్హాజొగరణ్ఞవతొ న్న ననయన చేజోగు జాదాలత్మ నః 

'సంస్కా-రోల్లి ఖితో మహామణిరివ' శ్రీణోపి నాలక లే, 

ఇవ్సద్యము లే 3. గఘ హై సాద్భుకము, లయువుపై గ_హాసముగాన 4. 2A 

ర. తగులు తగిలినవి. 

రో - వ వుట. 

నీఠకు రాముడు వంపీనసం దేనము. 

అమృతకరుండుచం డకరుండంబుధరుంతుదవానలుండు'న్ర 

[7] ద్విమల సరిళ్సమీ రణముభీమభజిన్వ స నానిలంబుగా 

1975 నమరెడువల్లిబ ల్లెముగసొాలసవలాటవియి కు కాటువో 

"సుముఖిరొనీవి యోగము నయొవ్చ జెనాకుజనంబు వింతగళ”. 
7 | 
1— 4. నర్, గా నమశెడు గనాం పా, పా, (హై, య, శ్వ'సగానిల 

మునక గానమరెడు” కావలసీయండు నేని కడభువానికి అక్క_అ లేదా ? క్ర. భీమన 

జిశ్వన నానిలంబు ఫణి మునకు భయంకరము గానున్న ను కుపితము ఆాబేని విషము 
(గక్కూక శాంతముగానే శ్వనీంచుచుండును, విషశ్వ'స సము శై కవి కుపితఫణినిని చప్ఫి 

నాండు, శాన భీమ యనుట చెటుచుటయే. డ్రి. వల్లికి మూలమునం గల నవవిశేసు 

ణము ఇకీ పోయినది. 7. వింతగా. అబ్భుతకరుండు ఆఅట్ల-పన మయినను వింత 

రీ, అంబుభనుంయ "కొకజియయినను పింతయీ. భుజకీయ,. వింత "కొన్న ర్య జజవిలనీ 

నజేగాని దీసిన ర్వాతివన్యము లగి చెప్పినట్లు "నం పలివతనేల ౯ నింత ఆఫు గద్యము, క్ర 

మునకు నెం ఇలియమ స్య్యయ్యాములు. చల్లసవాయయ "కౌలు అల్యువా( తగుట యుల ది “pe 

"పూర్వము. తనకు సేళుమీడినవెల్ల నిప్పుడు |ప్రైణవహారము లగుచున్న వసి (పెటి 
కాల్యము ఇప్బంబడినది. మూలములో విపరీతదుని యన్నది, అబ్బుశకరు డు చం 

డకరుండగుట పూర్వము రాముని కనుకూలమైన ది-పుడు |వతికూల మగుటయే గదా ఏ 

బామాంగు శ్చశ్టాంశు రృవజలధరో 'దావదహాన! 

'నంిద్వీచ్ వాత! కుపితభణినీశ్వాస పవనః 

నవా మల్లీ భాల్లీ కువ నలయవనం క న్తగవానం 

మును త్వద్వి శే స -నుముఖి వివరీతం జగ దివమ్. 

౫ విపరీత... [వతికూలమ్” శబ్ద్బస్రోమమహోనిథి.. ఈచం(దాదు లన్నియు. నీ 

తోడి ందావియోగమున న్మ్నాహెణమును పారింపనున్న వి, త్వరలో నినుంగలంచేసి- 

|బకుకను అని, యువన్యా'సము 



వష్టాంకము, రాకి = పుట, కా 

చ॥ ఎవసీకింజెప్పియిప్పాలము నేనెడంచాయుదు నెం జెలిం జోలీ 
శ 

[4] యెపంజెటుయగంనలండుమునయిద్ద అయొద్దిక చల్చిబల్మిరదాం 

1979 దవొనెజుయన్ల దాత్త్యయె సా నినునంటియెయుంటనీభునం 

బవుగదనామగంబువ లెనక్క-టపొశ్క_ద నేమి నేయుదుళా. 

మూ, క-స్యాఖ్యాయ వ్యతీకర మిమం ము క్తదుఃఖో భవేయం 

కో జానీతే నిభ్భత ముభయో "రావరమోాక న్నేహాసారక్ 

జానా 'క్యేకం నశధరముఖి (వేదుత ల్ల పం మసో మే 

త్వామేనైశ బ్చిర మనుగళం ల్మల్చియే కిం కరోమి. 

నేను ఈకస్పమును ఎవరితోంజోప్సి దు[ఖవాంథి చేనీకొందును P (అందులో ]మ 

నయిరునురియొ క్కు. రవా'స్యమైన స్నేసాసౌరమును ఎ౭ీంగనవా౭య ఎవండు న్నాం న 

డు, ఓచంద్రము ఖీ భుసపేమఠ త్త్వ్వము 'నెజిలినది నానున స్వాకటి కలద్ము అదియు 

చిరకాలము నుండి నీకడనే యున్నది. [నాకడలేదు కావున “దానితో చెవ్టుకొనుట 

కు లేదు] కావున నేమి"చేయదును (పేయనీ ! __అని యర్థము. 1. వద్యమం దుత్త 

'రార్థ్రము నకు చచ్చుడువాయవు తెగిలినది, ల్లి, ఒర్దిక--- నిభ్ళ తళబ్దమునకు రవా'స్య 

“మైన, అన్యుల కవిదిత మైన, యని యర్థము, ఒద్దిక యీర్థణు గాదు. ఎన్ను రెటుంగర 

టకు ఈవి శేవణాము సమర్థకము గాన రసవంతబుగు వపటమే సెడినది, వీరికీ దము 

న కగ్గకు 'వలియాదు. రాం - వాప్రుటులో ఏను తొ రంప జరు DCNet ఈవ నాము 

ను(నిభృత్న] నగల అ పొడు గసింశు సారు. ఆవిదిముంయ నై, నీననయమింతి సల 

యట నర్థము, “కావని స్రికరముస ఆత శిరమును పునుబుంతుంయు అనగలం కడు 

'వనీనట్టు సీతతో వుట REL ఉట్లోకమున్లు బరిశవింస్తుయు:. 

నస్పుంానక మీకు ఖాసా తం అ (వీపి బుస 

సతత ట్రే Js రాభుఖే వాతం? పగినినా వయమ్, 

-ఈవద్యము లో త్రి. అక్క_ట శ పొక్క అనకున్న యము, రను శ్రవ్య 

మునే ఇంతకన్న "నెంతయ నందము గాం 'జెష్ళటుెకేగదా కడమవద్య మెల్లి, 

నీత. 

1980 గినదయ్యూును నాచూడ్కి.. సీరయొక్క... "నెమ్మెనమ్మ్ము సోయగోబ్ము ను స్రానం 

గొరుభున్నది..___ఇందు, “వారక... నున్నది” అనువాక్యము నీతా్రవిళం దేశము 

ఇదేనా వటున ంచేశము, వారక “కాజుచున్న కన్నీ అ సెలరీ Bic Nd 

గదాని భావాలంకృతిననద్భుగ్ధమై యున్నది. రామం 'బేశము ట్టోకరుూకము గ నుండెను 

గరా, సీతా వినం బేశంబు ను అల్లే శ్లోకరూవముననే కవి రబియిం-చి యండవఅయ 

నని జె చిత్యలుజ్ఞులకుం దోంచదా P భంఠులవారికిం దోంయకపోయంగాక | దీని పాళ్ళళ 



౨౭౦ ఆంధప సన్న రాఘవవిమర్శము. 

మూలము ఆర్యావృ త్త త్రము. వంళ్ళులవారి _తెలయము(దణములో పాధవిభాగములు లేక 

మ్ముదితమైనది. వ॥ అని ముందీ గుర్భు లేకపోయినది. - పౌకృతవాక్యమును సూటు 

చదువుటేని వచ్చియన్న ఆనడలోనే ఇది యార్యయని.యెజుంగవచ్చు ను, భాయ 

వలనంగూడ ఒకపాటి తెలివిగలవారు ఇది యార్యంోని యెటుంగుదురు., 

బహుశళగళసన్నయనజల | నిర్షృరవ ర్యాకులాపీ నుమ దృష్టిః 

తవానుభగవదననహాచర |! లావణ్యర'సం పిపానతి. 

ఈవిభాగము 'నేను బేనీనది, వంతులవారి మూలను 'స్తకములో లేదు. ఇందు 

(ప్రథమ పాదాంత ల[ల:సువు], చతున్ధ్థాంతమునక ముందుండథు న[లభువు], ఈరెండు 

ను గురువులైన నిది యార్యయేగదా, వై గా ఆర్య కందమువలెనే గదాగడచును. ఈ 

యార్యను గనిపట్టలేమి యిది యేటి వతిభరయోా ఏటికవితాత త్త్వమో తేలియరాదు ! 

దీనితర్వాళ్ల నీత చెప్పి నయార్యకుము ౦దు వంతులవారిమూలములో వ॥ అనిబివ్నాంబు 

ను; అర్జార్థవి భాగచివ్బాంబును గలవు, కాన 'చానినినూ త్రము వద్యముగా నే రిం 

ఛనారు. | 

[3] ఆ॥ ఎట్లొరాబభు తుహింనీంచితయుని | వానరావశదు 4 పాెజదెటకు 

19883 నిన్నుమన్నిగొనంగ నెన్ను రావణు నాజ్ఞ | నిం దజిత్తుకారు కేం ద్రమూని. 

మూ,...-హాత్వా కథలో దషీ రాబజెకుమార ముకం 

రే వానారావశద కత వలాయితోనీ 

త్వాం వాన్లు మిచ్ళతి దశాననశాన నేన 

దర్చోద్ధతో ధృతభను ర్నను మేఘనాద!. 

ఇది నేవథ్యభాషితము. 1. హింనీంచి తతుని_హొంనీంచి యతునిఆని శ్తా్య 

రకముగా నూర్చి తరా్రతిదానితో ఏకచాక్యముచేని న కార్యకారణభావము 'నుగదు 

టా నుండును. బ్ర, మూలములో అక్ట్లే శ్తారంతముగా నున్నది, 3. ఇది భ ర్స 

వాక్యము, ఇందులో ను_త్తరా ర్థము ే వలభ ర్హ్భృనము, అట్టివాక్యము “జెజ్జెమిజ్జ్యా” అ 

న్నట్లు అనునానీకభూయిస్థ్ర ము గాను అవీరవ్యాం బికవర్థ్య కముగాను ఉండుట కదితా 

తశ్త్వదవిషస్ట్రతం దెలుచుచున్నది. రసభావోబితముగా వద'స ప కేక న ముహోకను 

లు తేలియనివా 'గేనా.? | : 

తప న 9 

ముద్గార ఇరారఘునఘ్టర్థ్య రఘూసష మేతత్ 

(గాగ ట్రనక్రహసద న్తకవ క్త )యన్త ) 
జః బజృమ్బావిడమ్మి వికటోదర ను'స్తు చావమ్, 



సృప్తమాంకము, రా౬- పుట, =e 

రారో వ వుట్కు 

వాను... 4 ,ఇంతవజుతై గ మాటలతోం జొలును. మూ. తదల నుతకివ 

మాత్మాపలావేగ__[ఇది ఆంజనేయులు నీతయొద్గ చెలవుగొనుచు చెప్పీనమూట.] 

కావున ఇంక నన్ను దాంచుకొనక (ఇ జకటించుకొనియెదను. —_మాట'లే అర్థమేని అత్మ 

యననేల P అవలావ యనుటకు తు మొదటి వ వరము పోయినది, ఈమె 

1984 తోభంథాషించుటశై వానును ఇంత సేశు -రాయానులకు అగవడక యుం 

డెను. ఇపుడు సంభాషణ మైనదిగాన, వచ్చినశకార్యమైనది గాన ఇంక 

మజల వారలకు తన్ను (చకటించుకొనంబోవుచున్నా డు, . 

7 DDO ————— ——— 

స_ప్పమాంకము, 

౮౬ -వ పుట, 

(విభఖీషణునివాకిటిచె _తతొట్టి] 

[8] శే॥ అభ్య దయనిద్ధితమ కెళ్టునర్థి యగోేరు|నుజనులనురాగము ననెందుమాడరుగ 

1992 వవితినాంటిశశాంక శేఖవలేందలంచి|వర సతీ ఫాల వట్టి కంబరయినంగడు, [ద 

1. ఇళరులకభ్యుదంయము గోరువారు చూతురా? ల్ల, కొంతకాలము కోరువారు 

వూకురా? 3. అనురాగమునం గానిచో జ్వేషమునం జూతురా? శ్ష. పరంగకున్న సన్నం 

జూతురా? గ్ర. తలంవకమాతురా? దీనిని వేయిదముడుంగులు మెజటుయుగా మా'ర్చెదను, 

—బాట్లుఫొడి చిన చోట బొమ్మ జెముడు (నాగబెముండ్రు పొదలు నిరూ లితములు, 

అభ్యుదయినిద్ధి. . ....గోరు | నుడొనులు,.,... శూడరుగద 

వవితినాంటిశశాంక లేఖవలె,.,,,, | పరసతీఫాలవట్టికకా, ,.,,.. 

6. తలంబి__..ఏవీషయమున శశాంఖ లేఖవంటిదని తలంళురు ? 7. ఆకృతిలావ 

ణ్యములయం దాని తలంభిశబ్ద్బము ఫీనీవేనీన యద యందు అని నిశ్చయముగా 

దెలియను. రి. వగా చవతి “నందుని మూడనట్లు వర నీ )ఫాలమును చూడరని కని 

చెవ్ఫవచ్చి నాండుగాని, "నుజినులు పర్తి 3) ఫాలవట్టికను భూడనవ్వుడు వారిమునాను న 

లి చతుర్ధీ శగాంఖరేఖయు తతా, సద్భశ్యంబును ఆరూథముల్లై యుండునని చెన్సరా 

దు, వాలను ములచిన క్లెట్టున్నదో చూడుండు. 

ఉదర్క_బృద్ధి మిచ్ళద్భి ర్న సద్భిః ఖలు దృశ్యతే 

నకుర్సీచన్ష 5 ఖేన వర _శ్టీ _నీ ) ఫాలపట్టికా. 



బీర. ' ఆంధ్ర ప్రసన్న రాభవవి మర్భము, 

గ [రావణునిదియిది. ] 

[7] ౪" కొఅలువరవనితలకుచ కుంభములంయందు | ఇరారవై రికుంభికుంభబులను 

1999 బడనుర_క్తిశ_క్తింబరము భీరువులవి ! దృష్టులునుబ్బ షత్క-_వృష్టుఖునుణీ. 

'మూ,వర గీ ఏకుచకు మ్ఫేషు కుమ్చేషు పరద_న్దిగాం 

నివతన్తి న భీరూణొాం ముస్ట్రంయః శరవృష్ట ౦కి. 

1. వర్శన్లీ 9 వరద_ని యని వరశబ్దమును నూర్సమిలో సొబగున్నది. వర్క 

- ఖరార అని గూర్చుటచే నది పోయినది. ల్లి. కుమ్మేషు కు మ్చేషు అని మూర్చమిలో 

సౌభాగ్యము కలదు, కుంభములయంద్చు కుంభములను అను మార్పుణే నది పోయినది. 

శై. ఖూరా వై రులు "ఖోూరులా, కుంభులు ఘఆూరములా, కుంభములు మెరూరములా? 

4, పృషత్క-వృష్టులు వడమికి కారణము “ఫెరారతీయా భీరుతయా? భీరువులకు ఇకార 

మేగాన "ఘూరతను ఇప్ప నేల? ఇట ఆఘూరత కారణమేని అట కొజలుట కారణమా? 1] 

అటం గూడ ఆఖరారశబ్దము వేయవలదా 9 ౯ భూరవరవనితలకుచకుంభములయందు " 

అనియే కవనముచేనీన స్వారస్యము మషాల మంటును.._గ్ర, రక్తి శక్తి అన్నారుగ 

దా? రక్తి కలదని తొత్సర్యమా?ి "లేదని తాత్సర్యమా? లేనిచో ఫీడు తాదోషము గాదు, 

వై రాగ్యదోమ. మము. రక్తి కలదనువషీమును, ర_క్షిండవ్పు ర_క్తిలేక వడును అని,స్వ్యార 

'స్యమునకు అవకాశము కలుగును. అౌ్లే శక్తికిని. గ్ర. మణీ ఇది యావద్యముమూతి 

నసెకపొగచుట్ట. 7. కచకుంభములందు దృష్టులా వడును? ముష్ట్రులని నేందలంచెద. కచ 

కుంభముల దర్శనమాతముచే సంతుష్టి యాతశతయాములశకేగాని యవలకుంగాదని నా 

నుతము. 

మగు తిష్టలి వాచి యోసితాం హృది హాలాబూల మేవ శేవలన్ 

అత ఏవ నిపీంయతే భరో హృదంయం ముస్టిఖి రేవ తాద్య లే. 

దృష్టులు వడవన6గా నేనుర్భము? రవహాస్ఫాన్నిథ్యముకలుగదని ౦మర్భ నూ? రహ 

స్ఫాన్నిధ్యవు ౧దు దృ్భృష్ట్రీమ్మా త్ర భోగము చాలదుగాన ముష్టులనియే చెవ్ప్సందగును, రహా 

స్వాన్నిధ్యము కానిచో రెండునులేవు. కాన ముస్ట్రీశబ్దమే జందేవునిదని తలంచెదను, 

ఆ॥ ...వరవనితలపచకుంభములను,.,.!.. .వరకుంభికుంభము లను 

బడవు,.....శీరువులవి | ముష్టులునుబ్బవత్మ_ వృష్టులును, . , 

సంతులవారివద్యముకంకె నిది వేయిమడుంగులు మేలు,. 



స_ప్తమాంకము, ౮8 = పుట, ౨23 

భారిన వుట,  * 

[విరుద్ధమతికృళ్తు.] 

చ॥ శివునిశఖా(స్రజంబయిననీంధు వునున్ని రనీంచులీలమె 

17] నెవడినకీక్రియెన్వనిదియేకడుసుందస లన్నగోడలక౯ా 

016 వవిలితి వట్టివాండ వెటు ధ్యాపిళనూభవ వై నయోయిదే 

యవును బుల స్య “నంతతియ శో స్టునికింబన నట్టికందింకణ- 

విీషణుండు. రావణునికి. పద్వుట-ే. లీలమైనెవడినకీ శ్రి లీలమైకా[ఎ4- 

వడికా4-అ4కీ రి అని యొకథేదము.. లీలమైకె4-ఎ4-వడికా-అకీ_రి అని యొక 
భేదము, Gees రావణునికీ_ర్థి గంగను నిరనీంచినదని: యస్ధము, “రెండవ 

ఛేదంబున రావణునియకీ ర్రి గంగను నిరనీం బినదని యర్థము. క్త ean మూలము. ఇ 

ఇట్లు విపరీతార్థ మగునట్లు ర బించుట కవన కొశలము 'సున్నయని వడగయెర్తుట గవ్వ 

క. -ఈపౌదమున ఇవ్ప్చటినై నయన ధార ణార్భ కముల 'లఅక్క._ఎ (అవ 

= మూడు, ఇందొక్క-టియేనియు నావశ్యకము గాడు. ఇన్నిటిని వీని నిట దగ్గట 

దగ్గజంగానే పెట్టుట గొని వండ్లతో వెక్కి-రించినట్లున్నది. 6. వడిన. ఇది '|పాసబం, 

ధువని యెవ్వ రెజుంగ లేరు, 7. 'దెనలన్నగోడలక_.. ఇది వ్మిగ్రవావాక్య వై బ్ర .“వద్యా. 

రము గాదు. గ్ర. మూలములో రావణుంజే పుల ప్యసంతతి గీతద్యులికి లాంథనవుని; 

యున్నది. ఇందు వీరు తదీయ జొనకీ వణయము అట్టిలాంఫన మని వాకుచ్చినారు, 

“ఈమార్పునంగల సార న స్యమేమో తెలియలేదు. వీరు మూలమున కిట్లపార్థ ము చేనీకొని 

యందురు. 0. నిపషేధిందుటగాన నీవే లాంభన దువుదు ననుటయే యేలు. అతని 

వలన ఇతరులకు గలుగు చెటు పు నువన్యనీంచుటకం'కు నళని*ే గలుగు చెబు కు నువన్య 

నీంచుట దుష్క్య్బతమును బూనుటుకు బుద్ధి పుట్టించును. మూలానుసారిగాం జీయో 

నలయ నన్న నిట్లు బూర్చవచ్చును. * ఛ్యాలితనూభవమీంద న్మగజొ | యవుదు ఛు 

లక్ష్య సంతతింయశోబ్జుని కింకను లాంభనంబు గాకొి 10. వగునట్టికం డొకటి కలదా? 

మూలనే*రళ్యము౨ ననుండు. ; 

యన స్ట్ త సము కమాళిశేల దదుల స్వర్లోక కల్లోలీనీ 

ఫీలా య లవ్న్బు' సేన యశసా దిగ్భి_త్త తయోః మరిత? 

సోఒపిత్వం జన Mw ఖం 

"ని బొతో౭_నీ నుల_స్త్య 'నంతరియళఃకీతద్యు లే ట్రై న్లాఖ్యనమ్. 

11. అమల అనుట అతి క్రమణము (కర అని తెల్పుటుకు.. ల్లి, కల్లి 
వీని యనుట. సెపడ్డ అకాచిలు విజుగునవ వడు ఆవిటు పులే? గలుగు భావ వశ్యము కోడదు 
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జలిడిరో ఆం (థ ప్రసన్న రాఘువవీనుర్శము, | 

యల ధావళ్యముక న్న “నెక్కుుశుగాన దానింగూడ నైితనియయశ చుతిశయించినదని 

'తెల్సటకు, 13. లంవటశబ్బము వే. నాస_క్తి గూచితముగాన ఆయశము నిరంతర 

వర్ణ హం వని తెలియుచున్నది. 14. జనకాధిరాజశనయా_అధి రాజి అనీ 'వూజార్థక 

ఘటితముగాంసాడ జనకుని ఇెవ్వటచేత--.ధభనురారోవణవణము),. అందు ఇతండు 

భస్చ తగుటయు, రాముండు నీ ద్ధి నెందుటయు, అందువలన, “జోొగకి. బలవద్భ _ర్షృక 

తదగిలాహణే నీ కపాయి సక. నఖిపాయదు; చుహాపవ్నిత యను నభి ప్రా 

యంబును జనకో_క్రిచేత నిద్ధ మే. దాన నీకు లోంబడదు బలాత్య_రణముందు నీకు 

నాశము హింసనమందును నాశమేే అని ఫలితము. ధాతితనూభవ యనుటచే నీ 

"రెండన యఖ పాయముమా[తేము నన్నునుగాని మొదటిది రాదు. 15.బస్థాభిలామ!.. 

అభిలామయే. పాతకము పాణహరము, తొంకిన నేమాదువో యని భావము, 18. తవిలిలి 

వనుటలకో_నీచోవాసర్సణము "సూచిత మగుచున్నది. ఇది నీచోవగర్పణము గాదు, 

లగికమూ కువర'స్పణము కాన వీవద మిట ననుచితబు. 17. జొతోనీ.__అయియ 

న్నావు. అని యర్థము. ఇంక రావణునికి నాశమే గాని సీతా పాలి వ్రత్యభంగము 

శేంయయంబోలండుగాను ఇవ్చటికిం బాందినయభిలాషవలననే లాంఛనమైనాండు గాని, 

ఇంక "నెండుదోషము నం. గానేరండుగాన, అగుదువని భవిష్య ద్వాచకము గాం ౫ వట 

“సరిగాదు. (తద్ధర్మా ర్థకముగాన "కాలనియయను మక్కొ-ణ లేదని వాదింళురా ? ఆవక్షు 

మున కాలసామాన్యవాచకము వెవ్పుటకన్న వ క్షవ్య కాలమ్మాతవావకము నే చెప్పట 

మేలు.) కొంచెపొటినూర్చు : 

| శివునిశిఖాగ్రజంబయిగనీంధువుగూర్వు లదాంటిలీల మై 

యెవని యశక్షపవాహమవ హేలగము౦చునెది క్రటంబులక్ా 

వవదనకట్టియీ వెయిటు థా తీత నూభవలోరియన్న లా 

యవుదెఛుల_స్ల్య 'సంఠతియశోమృతరో ఇికిలాంధనంబు గాకా, 

౧) 'లేశరోషఖీమణ పాటల లగలిలద్భృష్టి | గర్వమున నె_ త్తంబడినట్టి ఖద్దముస్టీం 

2025  బొనరురావణువేవంశభూపషు లుండు! జెగడ కెదందన్న టేనువిఫీమణుండు. 

మూ.._-కోవ పాటలితలోలర్భష్టీనా | కిఇక్చి దున్న మితఖడ్ల యస్టీనా 

రావణేన నయధర్మభూపణ | స్తాడితో వ్యాది వదా విభూపణకి, 

1. ఫీవ ణశబ్దవ్యనాధానము చేత పాటలత రోష కార్యమని యొకంయయన్వంయము, 

గవాడామని యొకయన్వయము రెండు గలిగనవి. మూలములో ఈవ్యవథానము శే గే 

దు, ఇందు -ఈ'సం దేనాము భలము, విశేషము “దోషము, లి! తర్వాత భూషణ, భివు 

ణి యి వచ్చినయను పాగ మునకు నందొకటి. ఫీవణము నిటంబెట్టుట అవకర్ష కము, 



స_ప్తుమాోంకము, ౮౭ - పుట్ట. 92% 

శి. దృష్టివికారమునకు రోషము "కారణము, ఖడ్జోశ్యమనమునకు గర్వము. కారణ 

ము తన్నుటకు జెగడమి "కారణము అని వంతులవారితొత్పర్యమా ? ఖడ్జ ముష్టి 'నెళ్తు 

టలో గర్వ మేల చెప్పవలయు $ ఆనర్వము తన్నుటలో లేదా? ఆనర్వమే దృష్టిలో 

లనములో లేచా. అటమాని యిటన్యూత్రము బెప్పనేల$ ఆగర్వము వానికి ఇంతకు 

ముందు లేదా? మలకీ యిట తదువన్యాసంబున ఫలమేమ్ 9 పాదము కుదురుటయే. 

4. ఎ _త్తంబ డినట్టిఖడ్ల ముష్ట్రింబా నరుఐఇది తెనుంగు కాదు. ఆంధ్ర లిట్లు వలుకరు, 

“ ఖుడ్ల ముష్టి మె_థ్రి” యందురు. గ్ర. ఇది విగవావాక్యము 'వద్యానర్హ్యము. 6(.ఇట మె 

కపొనరు రెండుబమువీహివి గవానుల కమ్మ డియగుట లాఘవమేగాని పశౌణులయో 

వ్య_క్ష గణితము ర్యాద నందుచున్నది. 84 + 30 జారి (4 + ల, ఈవి గవాణ 'నంకలన చం 

శ్నేవణములు కడురసొవకర్ణ కములు "కావ్యానర్హృములు, మణీయు 7. గర్వమున నె త్తం 

బడినట్టి ఖడ్షముస్టించొనరు-__ఇందు అవస క్షముగా గర్వమున ననియుం శ్ఞేవ్చుటే 

_త కళ్తిని శూర్తిగానే ఎ శ్రెనని ౦వర్భ మగుచున్నది. నూలములో గ. కిఇ్చీదున్న్నమి 

త అనంగా కొంచమె త్రినఅని యన్నది. కొంచమెత్తుట కోపా వేశాభ్యా'నదోహము 

చేత అక్లే యుంచుకొనుట తన్న ంబోవుకోపావేశములో 'దానైివైని వలంశ్చులేమిచే 

లే తశలంశ్చుళలేమి కొంచముగానే యె_ల్రినందులబేత, "కాన కొంచెముగా అనునర్థము 

ను వీవరీతము నేయట'సరిగాదు. 8. చెగడక.విధీపణుండా "రావణుండా 9 వంతు 

లవారు, 'సువిఖీపణుండు అన్నివాయ గది యచ్చుపొరంబాటుచే నువిఖిమనుంటనీ 

వటినదా? 

కరా, _బొనకివిరహవివ్యాలుం డగు లంశానాథుని మసోవి"సూదము కొకు 

[6] నెవండో యొకచి త-కారుండు రచయించిన యా చి త్రవటము తద్ధీచర 

4081 ముగాం గావింవ నెకాసెకనిచేతనిచ్చి పుచ్చిన దిచ్చిత్రవటమన్రి మా 
ల్యవంతుసి'చే నాజ్జైపింపంబడిలినై.... వీనిని ఆన్మ త్త వై ద్యశాలకువంభవచ్చు ను. పీన 

వీరు కరాళకుండ్కు ఏండు రావణునికి మవాదుంలియ నూతొమహుండు నగు 

మాల్యవంశునివరిచారకందు. వీనిచేత సుకణిక్రవట మున్నది. ఈవాక్యమువలననే 

'తెలియవలనీనది గాని దీనివలనం దెలియకుండ వంతులవారిచే . ఇది విరచిశమైనది. ఈ 

క-రాళకభాపీతమునకు అర్థ సంగతి కలదా ఏ ఇందులో మాల్యవంతునివాక్యము లది 

“మొదలుగా నైంతవణుకు ఫి మూలమువలన విడునా, కనుదము |... 

మూ. ఆదిస్టోన్లీ నూల్యవతా, జొనకీవిరవావిన్వాల'స్య లజ్కేశ్వరన్య మసో 

॥ ; 5 ఆశీనాపివితశాశీ ళం. 4 బం త అ వసూూదనాయ మ లేల సరం చితమిదం తద్జోచరీకరణ యాయమి 

తీ కస్యాపివా సే దర్శనీయమిడం ని త్రమితి॥ 



౨2౬. ఆంధ పసన్న రాఘవవిమర్శము. 

1. వంతుఖవారి వాక్యమ్ములోనై యానన్వితిదోప ము “ రబయింభిన్ల యో 

వటను  అనుమాటలను * రచియించినది యీ చి క్రవటము అని స్రమావకము గా 

జ్లేశ్రీనం గొంత తీజును. పిదప, ల్లి. ఇచ్చి వుచ్చినది అనుటకు ఇయ్య వలనీనది. ఆని 

మార్చిన కడమయు ముప్పాతిక దీజును. 3. ఈకరాశకుంటజే దీనిని రావణునికథకు ౧ 

గొనిపోలేదు. వీమ్మట దీనిని (వహాస్తుండు తెచి చ్ని రావణునకుం జూవీ వివరించినా 

డు: శీ. కావింపనెకాసెుకనివేత)ు అనుచో కావింవ 'సమర్జుండగు నుకనిచేత ఆని 

మార్చిన 'సగివడును. గ్ర. వంతులవారిమూలములో అంమితి అనునది అలమిళ 

కింగాని అంయమలమితికింగాని ఇతికిలాని పొరయా టనియు, (8. ఆమే దర్శసీయమ ను 

ట అర్బణీయమనుటకుం బొరంబాటనియ)] తలంపందగియున్నది. వంతులవారు అవా 

దిద్ది 'తెనిలింపకపోయినను మూర్చక గోకంబర్లు గా నయినం వెనిగించెన. నింతకన్వ్రు 

'చాగుగానుండును. మార్చినవాలరు తెనులసలో 'సబున్వ్విశమగున స్లేని నూర్చ'రాదా 1 

[వంతులవారికి చం దమశ్ళిలా, వద్యచ్భద శేబ్దములకు అర్థము తేలియమి.] 

. శా॥ ఓరీనూజబుముచం గమశ్శ్ళిలపయిక బో తాజా వె చందనం 

[10] బోరీకూర్చుముచామరంబు గడు నేర్చొంవ్చంనయిం దాంశులకా 

2041. సారోచారమృ కాలాసూ త్రతలిచేంజానెందయబద్య చద 
స్ఫారాబ్చి ందువులక ర బం వునుమణి శగ్వర్య మోరీ వెనకా. 

మూ, రేరే చనన మిన్గుమణ్ణలశిలావ షే 'సముద్భ్య్భృష్య తాం 

"కళే చామర నుజ్జ లై శృశికరైః "శ్వేతం విని ర్మీయ తోక్ 

' శేరే చాలమ్భృ ణాళత pa ee క్స్తినీ 

వత్త) రుదబిన్దుభి ర్మణమరయా హోర సృమానసూ క్ర తమ్, 

1. ఇన్టువుల్ణ లగిలావ క్టు- మండలశబ్ద్బము చే చందుండేగాని చంద్రావాంతోణిణు 

"కొదని జియదేవుండు తేల్సి నాయడు, చం దమళ్ని ల యని చం ధ్రకాంతమేగాని చందు ఆ 

డుగాంతని వంతులవారు రాన్టాంతీకరించినారు. శి. చందుని సానపేయట తే తత్యనై వ్ 

క్యాఫక్యకులకు,, Do 'సంసారివష ముగా నుంవబునీ వంతులవాగి తాక్సర్యభణు = 

ఇందూవలమ్సు శ శిద్భహత్తు ), అనువవములం గనుంతు. 

యదగారఘటాట్ట కట్టివు | గ్రోవదిన్టూవలకున్ది లావయా 
'ముమువే న, పతివ్రత Wl మృ భోగజ్ల యా, 

విధుకరవరిరమ్యా "దా _శ్లనివ్యర్దనూరైః 

శశిద్భ పదువష్ఞ్యై ఫై రాలవాలై సరూ ణాకు 
ఇ 



స, పమాంకము, ౮౭ - పుట. ౨౬౬ 
త్ ఖ్ 

విఫలితజుల నేక్మవ్మకియాగ “ర వేణ క్ 

_ వ్యరచి న నాతచిత్త సత్ర భెమీవనేన. , నైవ. 

క॥ నెలపొథుపుల నురనది ఫి!ర్త ర్మ లతరతదగారకుట్టిము గ్రవదిందూ 

వలతుందిలాషయగుచుం | దెలివొందుంబతి వతౌచితీ సంవ త్తి, శృ. నై. 

శి: మళ్జా ల_దీనిగర్భ ము లో ఎట్టిదివ్యమయి నయువమ ను ఇమిడ్చి నాండు జ 

యృదేవమవహాకవి ! మండలమనుట గుండనిసానను నూచించుటకు. గందచ్పుసానకు 

"పూర్ణ చం దోనికన్న నుక స్ల మైనయుపమాగము గలదా | ఈమండలశస్దార్థమును 

వదలుట (పాణమువదలుటయే, శ్లీ శిలావట్టమ నుట నున్ననిసానయని తేల్పుటకు, శిల 

మాతమెల్ల చందనము నూజుటకు6 ధగిన యాకారముగా నుండునా? క్ర. వంతుల 

వారు ఈయాకారలోవమునకును చందునితీనీరాయి వే చేనినందులకును బదులుగా ఈ 

రాతిమీందనే చందనమును బలమంతయునేనీ (పోత్నావాముతోనూణిన స్లీచందనమే 

_ చందునివై నూణీనదానికి సమమగునని 'రార్ధాంతీకరించినారు. 6. ఉజ్జ్వ లై క శ్వేతమ్ 

—వెలుంగునట్టి (కిరణములతో) తెల్లని (చామరమును) అనుట కళంకళావమునై న 

నల్లకిరణములను శేరనీయక కట్టు ముని "హెచ్చరిక. ' * నల్లకిరణములుచేరినను రావ 

. ణులవారు విర కలు కోపింవరు కడు నేర్పొప్పినం జాలు నని వంతులవారి తె. నల్ల 

కిరణములు ఏవరవాతొప మును -చల్గార్నునా ? వంతులవారి నదుగవలయును. ఇంకొక 

వీహర్గహమందుం నాడ వంతులవారు జయ దేవునితో డీకొనుదున్నారు. 7. . ఆకండు 

[పాథో జినీక క్త త్త J] అతొదురాకులను శెప్పంగా వీరు (పద్మచ్చ్శద]) తామురశేకులను చె 

ప్పినారు. 8. ఆలోవము జలబిందువులు (సౌ ర] వెద్దవిగా నున్నందీబునని వాదించు 

మన్నారు. తొభురాకునకు "౧ నళిసీదళకల్పికస్త స్తసావరణమ్్స్*) 4 నళినీదళతాళవ్భ 

న గయస్మ భలేఖ ఏమనళిసీవ శ్రే 9నఖై రర్పితకి”” అనళిసీవ త్త )భాజినగతము దకచ్ము 
మస “నేశన్నిహాతమానీత్ * నా, 6 ఆనీరమె మొ లత్రెముట్లు నళినీదళ సంస్థ తమైతనర్ను.” 

జ్ర భ్ “కృ థా సృంఠతొవం వదతి నళినీవ త్త శయన,” “cp మురనీవిశాలం వ 

ది ద్మినీవ, క) మేతత్, ” రత్నా. ఇట్టి వెన్నియేనియం గలవు. తాదు-రాకున జలబిందు 

వులు ము_ల్తెములవ లె తళతళ వ శాశించినట్టు తాదుర రేకున 'సొవ్చవు, ' మజియు ఏవ 

"న్నెరేసన నావన్సె గా నగును. చెందాబురలో వద్మరాగమణులవలె నగును. “పై గా 

'భీదవిశేమముబతో అగవడుటయే దుర్ఫుటము. ముహ్తైహోరమేగాని వద్ద రాగాదిహోర 

ము,చలువగొలుపదు. ర, ,వర్యము-. సా, 10, 'సర్వపోషములు ."సువర్షముే నిర్గ గల్ 

ముఖ ననీ: భంతులవారు "నుబుణి యని నువర్ణము ' పట్టుకొన్నారు. శఈనువర్షము 

వ్యయింభి చంద్రమత్శిలా పద్ద we అర్థము, Dre ఇంత 

కన్న. 'నెంళయు మేలని తలంఖిద,. og a ' 

| 



౨౭౮. ఆం ui పసన్న రాఘవవిమర్శము, 

ఆ ౮౮ =వ "వుట. 

ముని.-_విరవాససంతపుంజైన అంకేళ్వరునికి శీత లంబ చారార్భముగా నిశాచరూ 

2042 లేల నియోగంవయబడునున్నారు = 

విరహికి శీతలోవవారము-గాక యేమిచేయు మనును? నిశావచరులనుగాక ముఆజో 

యెవరిని నియోగం శ్రుమనును? కథంశబ్ద్బమును చక్క-లా 'తెనియంవ శేనిచో ఆమునిని 

ఏలశబ్దమును గడ్డములో ముడి చికొమ్మ నుండు, రావణుడు సీతొవిరవావివ్వాలుండని 

యిీముని కరాళకునివలన వినియే యన్నాండు. వీనికి అగ్జిపలా _న్తీరి వేయవలనీన టే- 

అద్భు తొంగుండు ” వద్యము. 1. వులుముట_ వీటి వంటిది. ల్లి, కంజా 

[8] చళము-_కంజినీదళమగవలయును. శ్రి. గంధము _ చందనవార్యాంగము 

2045. గా ఈవదమును వీరు (పయోాగించుట యిది (వథమవ ర్యాయము గాదు. 

ఈఫసారనిరాన ములో రలయలిభానగ్యముగూడ. 

గ్ర) కరాళపంయ.-(తెరనై పునూచి] (వవాస్తుండనువాండు వీంకేల రాజు 
2048 ద్వారమును జేరుచున్నాండు P 

1ఈన్యక్త కరాళకండు మాల్యవన్మ హోమం తయొక్క వరిచారకుండుగదా 

వ్ంయు (ప్రవ _స్తమంధిని వీండనుట యెట్టిదో. గా బి, దుర్మతి Mens 

బోవృవిషయమున సుకబిజ్ఞానయా 0. అశూర్వమును గుజింబ వలికినట్లు పలుకుచు 

న్నాంయడుగాని, ఏరాచకార్యమునకు పోవుచున్నా౭యడో యని జిజ్ఞాసగాదు. ఇట్టి బి 

జ్జ యిట్టివరిచారకనికి నునంభవనుగాదు. వంతులవారు "కాలేజివండితులని యెజీం 

గనవాండు ఒకనాండు వీరు కాలేజికి పోవుళఛుండంగాం. గని, “ఏల వంతులవారు కాలే 

జికి పోవుచున్నారు సీ అని యడిగన నెట్లుండునో అట్లున్నది. రాచకార్యములను 
సజించిన జిజ్ఞానయేని చ్వారశబ్ద ముండదు. కథంశబ్దము వచ్చినవాక్యముల నెల్లి వం 

తులవారు వ పాడు'వేనీనారు. 8. వీండు (వవాస్తుని  అనువాం” కననేల ? వండి 

న్నదిచాలదా ? అతండు విన్నయెతల మ. కుటంబు వేసీ యండండా ? అనువాం 

డు చచ్చుడు తెనులసము! దణము యొక్క. పోషము.. 

[2] నీవు "కొ ర్యబము 'నిర్వ_రి రింతువు-గాక..వంతులవారికీ తన తెలి 

2050 యదు. మూ, భవానపి 'సాభయకు, 1. నీవును పొమ్ము అని. యర్థము, 

ల్లి; శార్యనిర్వ ర్త ర్త మర్ధ మేని, సౌభయోతుగకు కర, ర్మ యుండును.. మాల ప ణ్యన్లకి 

సాథి రమే స్థానే (వయజ్యతే॥ యథా శాట్టుశ్ఞశే ముషీ గచ్మావ ఇత్యనే ఫాథభయా 

వస్తావత్ * అని 'సాహిత్యదర్చణము నాటక్మవకరణములో- నున్నది?" వీరికి నాటక 



| స_ప్పమాంకము, తాతా we అవిడ రా 

క్లాప యటుండనిండు సామాన్య "కావ్యవరిచయముగాడ semis: నమ 

లము ళం యసస్మలో ౬౨ -వ శ్లోకము, 

వవ్నర్శని వర్వతాం శివం! కునరస్తు త్వరితం సమాగమ! 

అయి స్రాధయ సౌధ యేష్పితం | .స్మరణీయాకి సమయే వయం వయః, 

cc సౌథయణగచ్ళ 29 మల్లి. కనితాక త్త మగువడు నున్న దా థి 

[3] "శ్ర అకట -రాజుల్ల లాటగలకానుముఖర | కాం చికాగుణశేశగవత యునగు చును 

2058 మార నా -రాచయస్ట్రీ నామా నసము నదూజినదియది నేంబేయుదునింక నేమి. 

“రావణుండు నీం వలపోయట..]. నుముఖిర-కాం బికొగుణ... వింటికి అల్ల 

_తాడుండును గాని నారసమున కుండునా? ఉంథడదుగాన నే మూలములో 

రాజల్ల లాటగలాకొ కదునీయకూబు 

'త్మా_ణీగుణ క్రణయినీ ధృత కేశవా 

హో కం కరోమి మదు సా. హృదయం (వవిష్టై 

. నారాసయస్టి రిన చుష్పశిలీముఖగ్య, 

-కాంధీగుణ, ప్రణయిని కసత సణమునకు సఖి యని యర్థము, "కాంచీ 

ససుబామందు |ప్రీగీగలటి యని నీతొపరమయిన యర్థము, ని. శేశవయ్-. శకము లనెడు 

కక్క_లుగలదని మ 'నీతావరము గా "జక్కలనంటి శేశములు గలది 

“యోని యర్థము... కుమ్మిన ఆక్కలయినంగావు. ఊరక "అక్క_లసామ్యుముణే “కేశ 

ఇములకు ఉక్కర్ణయా? “కాన 'నర్థమున సౌం-వు'లేదు.. (పాశ? వమతుశ్చ వా మ 

ఆలా పార్థా! కళాత్చ దే” అని యమరచ్యు. వటేశోబ్దమును కలావ [('నమూవా] వా 

రాయు 'గా మూగారు (వయోగించినాండు, వంఠులవారి బహల్యుపీహెకి క 

“లాను, మూటిము ధో గ ధృ శీన వె భగింవంబడిన శీథకలానముగలది [నీల]; శ్రి[దూటి 

చది] యది. సీగ యన్నను చృృందస్సు 'సడదు. అది యనుట యంబము గాదు, 

చి భవటమును వవాన్తుందు రావణునికి వివరించుటు;--- 

(10) ' (వవాస్తుండు.... ఇంతనటికిది, నిమి ఖిమింగిల వాలానాపిరంపిత 'సలిలకల 

2066 భికోలావాలోన్నిదము 'గముద్రము, 

రావణుంథు,. ఇది యేమిగి దాని కు శ్రరమున్ల రత్నాకరము సను'నరించి తో 

మ్ ఫస ంయాఖ ందలధను నృవ్యా నము ననుకరించి, గగనబమును గపినమునగం గావింధు 

యున్నది ౧ 

(వవాస్తుంయు...ఇది యాను గ్రీవహాలితము కపీబలదు, 



౨౮౦ ఆంధ్ర ప్రసన్న రాఘ వవిమర్శము, 

రావణవాక్యము నకు మూలము... (వంతులవారి"వు ఎస్టకము పకారము], అయే 

కిమిద ము కరేణ తరజ్ల మాలిన క నురధను'స్సవ్నా సైనుకారీ కపీన 

యతి గగనతలమ్. 

1. ఇందు ఉఊ_త్తరేణ తర్వాత గీటు తవ్వ మాలినకు దునునకు నడుము ఎడను 

తవ్వుగాదు, శి. దణ్ణం అనియుండవలయు. ఇదమ్మని నవుంగకముగాన,.. కారీ అని 

వుంరూవము తప్పు, కారి అనవలయు. వంతులవారు శుదితప్వును దిద్దుకొన్నారో 

"లేదో తెనులసనం దెలియదు-గాని, తొలికంటిని దిద్దుకో లేదు. అందుచే వెక్కు.తవ్వులు 

చజేనీకొన్నారు. 3. ఒవ్పయిన యా యెడమును wg దలంభినారు, దిద్దుపౌాటు 

(వకారము తెనుయ: —_ఓాహొోూ | ఇదియేమి తరంగమూలికి [నము దమునక] ఏ ఉత్తర 

మున) తాపింఛమండము వెంబడి అఖండలధను సృహ స్రైనుకారి, గగనమును కపి 

శము నేయబచున్నది? పంతులవారివాక్యముం జొతము. శీ. దానికి__అనలగా 

దేనికి? (వహాస్త వాక్యో క్ష మయిన 'సము దమునకు, మణీ (దానికి ['సముదముసకు] 

ఉత్తరమున రత్నాకరము ననుసరించి” యని యీతీరున వాక్య ముండునా ? దాని 

ననుసరించి య _త్లీరమున_..ఆని యుండును, 5 రత్నాకరమున' కు త్రరముగ దాని 

ననుసరించి” అనియేని యుండును. కాన నిట. తవ్పున్నదనితోయదాని క్ర. చానికికి 
మూలము లేదు, అది యొకతవ్వ, 'దాన్రికిం దీన్రీవేంయవలయ ను. డ్రి. పంతులవారి కిట ఉత్త 
శేణశబ్దరయోాగమున ద్వితీయ "వచ్చునని లక్షణము తెలియనందున ఈ "దానికిశ 

బదు ను'వేనీ వాక్యమును చెటు 'భృకోవలని. వచ్చినది, ఉ_త్తకేణ తర బ్ర దూలిగమ్== సము 

(కకక కక త్రరమున అని యాన్వయము. నూ. ఏన పా ద్వితీయా. 

ఫలభరవరి కొ మశ్యామజిమూ సనికుష్టు 

స్థలితతనుతరజ్ఞా ముత్తరేణ. వీ క్ 

ఉవరివిఘటమాన ఫౌగతాపిఇటనీలకి S | 

శ్రయతి శిఖర మ్మే రాతర నో సోంవాహాకి, మాలగి," కా, 

“aE క్లరేణ (నవని స్పీక్ ము (సవన్య్యాః డా _త్తరస్యాం దెళ్యదూ రే ౫ అని నాన్య'చే వేవు6 

దు ౪ తతొ-గారం ధనవలిగ్భవాి నుత్త త్తరేణాస్మ దీయం, మేఘ.  ధగవరి wan 

ఉ_త్తరేణ ఆ త్తరన్మీ న్నదూశే దేశే “ఏన నగ; తర స్యా వదూ'రేఒ భషామ్యూకి ఇత్యే 
బ్బ ఎ్రక్యంక. + ఏన సావ్యితీయా ఇతి ద్వితీయా *) అని బుల్లి. మణీయ 'అదూ-రా 

ర్రముగూడ ఉ- “త్తరేణశబ్దము'వేతనే లఖింబెనదిగాన, 7. అనుశబ్బదు 'తీరరగమాలికి శ 

బంధవడీనది-కాదు. కాను క్రి. అను'సరించివదము నకు రత్నాకరము కర్మ "కాదు. 

“క. శాన దానికి కర్మ గా-.తేనూలభండమ్ము “విడిపోవభయయను. రత్నా రసం. కుత్ర 



త 
br 

స సమాంకిము, రోగా = పుట. ౨౮౧ 
నా థీ 

రమున తమాలషండము ననుసరించి యని రావల్యయును. అందుల కువవ' క్తిసంభ 

దః ఆఖండలధను'సృహ్మసోవమాసము-చే నన్నివర్ష ములున్లు వచ్చినవి కావున 

ముజుల (వత్యేకించి విశేషించి తమాలప.ండోపమానము చెప్పిన (కరో జగన మేమి? 

మొక్లముగా కపిశవర్లమే తుదకు చెవ్పంయబడినది. సాగరవేలయందు తమాలవనము, 

ను కవులు వర్ణించుట వనీద్ధము. శాన నిట వేలాతిరతరమాలవనము వెంబడి కపీబల 

ము విడినీయన్నదని యెజుంగనగును.__ 

ce అమ్బాధీ నాంతమాల్మవ'సవకి'సలయశ్యావు వేలావనానామ్) ముదా, 

ce లవణోదధి వేలాతమాలకన్గళ న్య భగవతః వురుషో త్తమ'స్య.” మురారి. 

“దూరా దయళ్చ కనిభ స్య తస్వీ | తమాలతాళీవనరాజినీలా 

ఆభాతి వేలా లంకా రానే pegs కళజ్య_ రేఖా”. కాళి, 
గ 

ఈ (పసన్న రాఘవమం టే [౫-అ. ౬౮- వు] గంగా యమునా 'సరయవులు 

స 'వేలాతమాలతిరోటూతలై గోదావరీ సాగర 'సంభాప ణమును విన్నారని చెప్ప౭బడి య 

న్నది. *తదాకర్ణ యామ'స్తావ ద్వేలాతమాలతిరోహితాకి,  దాొనికిం బంతులవారి 

"తెలుంగు, భునము వేలాతమాలముమాటుననుండి తదష్భ తాంతము 'నాలకింఠతము, * 

10. తాపింథగహండనన్నిభము కొంతదండు [భల్లూకాదికము] అని తాత్సర్య 

మేని తుదను గగనమును నీలముగాను కపిశముగాను గావింయచున్న దియని యర 

ముగా మూలములో, సీలయతలి కపీశయతి చ గగనళలకు..అని యుండును. అట్లు 

“లేదు గావునను, ఈ "రావణ వశ్చకు |ప్రహస్తో శ్రరము కపీబలముమా[తమే యసటబేత 

ను వంతులవా రీవాక్యమును దస్ధవటలము వ్రోనీనారనుట నీద్ధాంతము. 

వ చుట. 

ee 

ము॥ విడుమ్మీతా'సము సోము దుండకడుకా చేరాము క్రో భాగ్నిా 

[6] వెడుబందీక్ళత దేవానుందరులనై -పెంపాందుకన్నీళ్ల నే 

2060. యడరున్నీ ముకరీగణంబితనివానమ్ల్ము ల్దశా స్యాంగనెరా 

ష్ట్వాలగండన్థ లవ తభంగమకరీ'స ంవార మేబే సెడుకా, 

| మమా... తౌనం ముఖ 'సమ్ముద కోన వదవాాసెోా రామస్య షా స్య త్యయం 

బస్టీ భాతొను శేస్ట క్ష నుగ్దరద్భశా మళ్లీ రము ద్రం వంయః 

"కొమం 'తే మకరీగణో వివారతొ మేత స్య ల'జ్కే_శ్వర 

3 జ్జస్థలప త్త భ్ గ్షముశరీవిధ్వంనీన? సాంయ కాక 

శ 1 



కిలో ౨ ఆం (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 
t | 

నక్ష మూలములో ' రాముని. కోపాగ్ని అము ధ్రవంయాన్సునే. (తానును. నీవు 

'సమ్ముదుండవు గాన నీకు భయమువలద్భు అని యము[ ద నము ద శేబ్దశ్లేవవలని స్వ్వార 

'స్యము, దీనిం బంతులవారు [గజాంవ లేదని పద్యములో బి, అము[దశబ్దము తాను లేక 

యే సౌక్యుమిచ్చుచున్నది. ఇందులో లడ పౌగముకూడ 3. ఇతనివానమ్ముల శ. "నుం 

దరులవై సెం పొందు. ఇందలి తచ్చ్శబ్దస్వారస్యము విదిళమైయె యన్నదిగదా P? 

ర, వౌ 6. వై పెంఫపొందు... పౌ, య, 

రత్త 

[8] క॥ సకలనిశాచరమాళి | |వకటమణి వ SA దుండగునే 

2077 నికరావణనందర్నన | మకటిలముగం చేయనర్హు పయి 

లువువై క_పాగముగాన,1, బ్ర 3. అకటిల సకల గ్రకటలు వచ్చి నవి. నిశాచ 

రో త్రముండయ్య వీండుంనాడ[ఇంతయవరాధియయ్యె గావున] నన్ను౭జేర 'నర్హుండు 

గానేరండు ఆని యర్థము "గాంబోలు, ఈపతమున అగు నేని యనుటక్కు అగునుగా 

న్మ అని ౦మర్గము చెవ్ఫకోవలయును. ఇందు శ. అర్హ ర్హ్వశబ్దమును గ్ర. అకటిలశబ్ద మును 

la నబఃబక్లా దదకుభపు వంళులవారికి తెలియలేదని న... 

నిశాచరశిరోరత్వ రి తాక్థి JOD col 

(పియోపిదశకట్టాన 'స్యనై మదర్శన మేమ్యతి.. 

8 రావణుండు -కాలచోదితుండ్రై చెప్పినమాట యిది. వీనిముఖు మజశేం 
జూజను, అని రావణుడు వల్కె-ను. తనశతువులతోం నాడ ఇతండును యుద్ధము 

లో తనచేత బుడియను అని యతనిభావము. .రావణవాక్యము దై చె వమహిమనుే aa 
ణుండోే చుడియటవే నీద్దించినది. ఇం కొక నాటకమున' మాల్యవంఠుండు బిడి 
:యేతొం రామలత్త్ముణొ రావణకుమ్భు కర్ణా”! అనిధౌహొ తులు జయించునట్లు గోరి యా 
శీర్వదింపంగ్యా ఆభ మన్ఫతము-గాకయే వారే ఓడుటణే, నీద్ధించినది. అట్టిచమ 
తఈ్చొ_రమే యిటను జయ దేవకి నిబంధించినాండు. “దానిని గేహొంబక కా 
రు “అకటిలముగ అరు ంతు-గాండు) అనువదములు సెట్టి కాకతాళీంయము గా నేనింయు. 
దొనిని రాకుండం జేకినారు, ఇ. వీరు *భారోాపిదశకజ్ఞన్య అనుపాఠమును తెన్టిం 
'చినారు. (| ప్రిరెోాపి ధశకజ్ఞన్య” అనునది దీనికన్న గెంళయయ గేయము. 8. సరో 
రువాకి అనువిశేవణము షస్టి-గా దశకంథుండు'తనక చెవ్వకొన్నది, దైైవవశమున (వ్ర 
భమాగా విఫ్గీవ్వణునికి 'అధ్వయించుళున్నది.. నేను శాక్ 'సరాజను నన్ను వదలినయ! 

సరాధముచే విఫీషణుండు భుడియ నని రావ తార్థము. విఖీషణుంతే రామాను గహ 



సప్తమాంకము' ౯౧ = పుట, _౨౮క్తి. | | 

ముచే రాక్షసారా జనియ. రావణుండే మడియ ననియ దైవార్థము. అంతయుం' 

దెనుయలో. వజుతం గలనీనది. | 

౯౦ -వ ఇట, 

రావణుండు._ఆ ! పమిలిట శంకింవందగినది ? ప్రక రకా “నేయందగినది 

యనా) ఇందు చేయద ? సో 

[10] తే॥కశులకోలావాలంబు చే గాంచు నాదు! మది ము దంబు నెయెంతయుమా గనీయ 

2087 మెనమందోదరినునూ'వురా ప్పమణుల! గింజితము చేవ లెంటొలము ంజులముగ. 

మూ, ఆః కిమివా శజ్కి_తవ్యం (వతివిభాతవ్యాం వా? అనేన హీ 

'కోలావూలేసోల్లునతా కపీనాం | ముస మదీయం ముద మేవ ధ శ్రే , 

బముస్టైోదరీనూనురభూవ ణానాం। మహామణీనా మివ నిస్వనేన, 

1. ఆ! ఏమి యిట శంకితవ్యము గాని (పతీ కారము నేయవలనీనదిగ్గాని 9 అ 

నియండవయును వ్ల, ఇందుజే(గద _ అనుట వా క్యార్థ పరాచుర్థుకముగా నగవ 

డుచున్నది. "దానిమూలము దీనిచేత * అనునర్భ ర్భ ముగల'సర్వ నామము, a అనేన! 

అనునది తర్వాతిక్లోకములోని కోలావాలేనకు వి es 3. అనేన కోలావాలేన... 

 ఈకోలాదాలము చేత అనియర్థము. వద్యములో, శ్షీ.ఎంతయు, క్ర. మాననీయ శ్ర. మై 
ను7. సు 8. ఆత్త, 9. చాల్క,10. మంజొలముగ....ఇవి పౌదవూరణబులు, మం 

దోదరీ భూ సనీయతోవ న్యాసము అగంబద్ధ వ్రలావ మనిపించుకొనును, 

౯౧౨వ చవట. 

మందోదరి, 

[14] క॥ నాగవలివరిభజవుంబున | నేగాకుమఖర్వగర్వని ర్యూ న్రభుయడవీ 

2101 చోంగదినెశరభానందనుం | డీగిరినికటంబు ననుద్భు శేంద్రుండవినుమూ,. సే 

[(శ్లోేషమను సరించి, మణి"'భాయ.] 

క॥ నాకవలివరిభవంబున | నేకాకుముఖర్వగర్వనిర్వ్యూ గ్రభుండనీ 

వీకడదశరథనందనుం | డీపధరనికటము నందు నేంచున్ని నుమా. 

రావణుంయు,... ఇంది దియేమివిషాదస్థా నము ? ఇదిమా విషయదు ౦దుదాొనీభోము, 

(వవాస్తుండు,._... దేవాయిది 'వేజువిధమున" నెజుంగంబడిన చే. 

మందోదరి' తొను రావణుని శై. పోబిళ్లు చలించి తెలినికొన్న బోయతభావణ 

మును రావణునికి తెలుపుచున్నది. బోయత నీంగ చృుటొదదుతోం బల్కి-నవాక్య మిధి, 



అకీరా'రో . ' ఆరక ప్రసన్న కోమువవీమర్న ఘః 

'దైవవశమున .శ్లేషచే రోవణునిక్లిని అన్వయించిసది. మందోదరి ఆవచనమును' [ఒక: 

(ప్రకృతళ్లోకమును] రావణుడు తనకంటినంరు గ్గమున గ్రహించుంగాకయని యత 

న్మిమోలం జిదివినది. అతండు దై వవశమున తసకంటినయర్థము గా గ్రహింవక నీంగ 

“వుంగొదమశే యస్వయిం చిన యర్థము గా (గ్రహిరిచి “ఇది biome నుదానీని 

మని వల్కినాండు. 1. ఈ ప్రకరణము ఇట్టుమూలములో అతిరమణీయము గా ఘటి 

ల్లి యన్నది. కెనుంగలో మందోదరి ఆఅయొకళ్లోకమునశే. ఛి. కెండర్భములకన కెంఠథు 

పద్యములు నేయుటయు, 3. "రావణపద్యమును రావణుండు వ్ అది కనవివ. 

దకుమందు శ్వ. ' ఉదాన్రీనమను టయ, నత్యంతా'సంగతముగా నున్నది. గ్ర, మూలము 

లః జోయతవాక్యము "రావణవరము గా సనన్వయించు నని, బోయతకు తెలియదు, 

6. ఇందు బోయత బుద్ధివూర్వకము గానే రావణవరాపొయమును' వ్నాకచ్చి నట్లు 

నిబంధింపయబడియ న్నది. 7.. ఇదియే సరియేని 8. నీంగశుంగొదబుతో 'బేంయత' వల్కి 

నేమాట నిట నువన్యనీంచుట య'సంబద్ధ ము. 9. పోచిళ్ల లక్షణమే cmap 

10: శేక్ర సయినచో ఒకవద్య మే 'రెండర్థములు వచ్చునట్లు చేయవలనీనది. చేతంా? 

నిచో మధ్యమకల్పము ;-_ 

మూ,-నూయూహి ణా అవయిణోే | వరివావమె_త్తేణగవ్వణివ్వూథో 

వానువామిమంగిరి'స ంకడ | హై జంగ ల 

11. వంచమాంకము లో నవస క్త క్షముగా sas సీతకు మాటీమాటికి 

వీరు నంస్క్భతశ్లోకములు పెట్ట'నేలఏ 12. ఇట "నువస_క్ష్తముగా బోయత్మహైకృ 

తన్లోకము నే మందోదరిచే6 జెప్పంచి 13. Sor por rooms పద్యమును 

రావణునిచేం బలికించి అతనిచేత నవిషహయమున నుదానీన మనిపించి, 14, రావణ 

పరవద్యమును మందోదరిచేంగాని (వవాస్తునిచేంగాని బలికించి వియన్న నెంళకుశలను 

గా "నుండును, ఈపాటియం బేతంగామిలే . నిట స శెద్భబగ్గి లల 

నూరేయినది. 

శ్గా॥ 'సారాస్మాలిళరామలక్షు ణధను ర్యావల్ల రీరుల్ల రీ 

గ (ప్రారబ్ధిధ్వనిత పరూథ పులక్కపాగ్భారనీరం థ్రితుల్ 

. 2108  వై్యర్యపోత్సత దిద్ధకీశకదళీచంచత్క్భ పాణాంచలే 

'దారస్మూర్జి తదోర్య "ల త్తైళచవలల్షిర్పిన కుకా త్రించరుల్. 

మూ,---( ఉూలాగ్పెస్సాలిత రామలక్మ్యు ఇధన్వున్యావల్ల రిరుల్లరీ 

[రుంకార్యవన TEED 



సనక కము కం పుట ౨౮౫. 

[న్యావల్చత్కపికజ్ఞ కారా కదళీ క్రీడ] కా హే తాఖ్బ[ల 
“స్యూర్షద్టుగ్ణయ్యి దోర తై కశవలా[శృజ్బ స్త్ రాత్రిజ్బ రా! 

(పాసలనై నాలును మార్చుళు యతి కొకటి, ఒకకియకు తెనుంగు, మూడు 
తెనుంసవిభ కులు: ఈఫక్కి. మంచిది మూల్యగంథభము విశేషించి నష్టముగా "లేదు. 

1. మూలములో కపికంఠములు వెవ్పండినవి. శృతుసంహారమునకు కంఠము సుకు 

ట ముఖ్యము. మళీ యెన్ని యవయననులం గొట్టినను వాళు తత ణమే'కలుగదుగదా. 

కాన నిట తెన్గులో కంఠమును వదలుట 'నరిగాదు. ల్లి, క్రీడకు క గత్యర్థకమైన 

చంచనమును ja కహౌర్థకుగ్: ఛందోభంగము లేకయే వేయనచ్చును. 

| థీరోద్యత్య_పికంఠ శాండకదళీదీవ్యత్క్భ పాణాంచలా 

అనివారి న కంఠ, క్రీడలు లభించును. 

ఉవరా.! భవదభి పాయాలిస్థాండయిన మాల్యవన్మంతిచేత ముందే యిది Ue RY ఆ స్ట్ & 
_ 9105 చెప్పంబడియెను. 

క, చెవ్పంబడియెను--మూ. 'సంవిహితమ్----ఈమాట కిది యర్ణ్శము గాదు స 

.మకూర్చంబ డెను, చేయంబటథెను అని యర్థము. సంవి'పూర్వక భఛాధాతువునుండియే 

సంవిధానము వచ్చినది. తేలియమిగాదు సూర్చితి మన్నను _[వయోజనము లేదు, 

మూర్నులో యెటుంగు లేదు రసము చెడినది ఉత్తరవిరోధము కలిగినది, ల్లి, కుంట్ల 

కళ్ణేం దజిత్తులను రణమునకు వంశ్చుమని' రావణాబ్జ్ఞ. మాల్యవంతుం డింతకముందే,వం 

చెనని యాయ తరము. చెప్పినాం డనుటచే జ! యుద్ధము నకం బోయినారన్తి 

యర్థము గా నేరదు. వేనినాయ స సమకూర్చి నాయడు అనటజే యుద్ధము చేయచున్నా 

రని యర్థమగును, ' | 

౯౨వ పుట. 

[విభిన్న శద్దార్థము అెలింయమి. అన్వయము గర్హ్మ సము.) 

[6] శతే॥ ఛిన్న ఫిన్నంబులొమరుర్సింథురోరు | కుంభమా క్తి క్రికవిచకిలగుణదుసోప్టై 

2111. . బూహావోత్క-09ి తొ భచరాతులకును | జందవోస మున్షీ లనసన్ము దమడు. 

మూ ,..--భిన్ప్యవభిన్న సురకుష్టారకున్ము ముక్త 

ముక్తాఫలై ర్విచకి లై కలితాధివా'స। 

...గంగాముకౌ తుకితఖేచరలోచ నాగా 

. . మున్షీ లయ న్ముద ముదఖ్నలి చస్ట్రవోథ!ి 



విరాట ఆంధ్ర (ప్రసన్న రాఘువవిమర్శము. 
. గి 

(వఖిన్న == మదము వట్టినయేనురగ, శబ్దరత్నాకరము.  (వభిస్నూ గదితో 
ముక్తః” అని కుంజర వకరణములో అమరనీంముంథు. 3 

అసంవద స్త స్యవృ సేణగచ్చతకి ॥ (వభిన్నదిగ్వారణవావాసోవృషా 

కరోలిషా దావువగద్యుమాళినా | విని దమన్దారరజోరు కాజ్లుశీ, “కుమార, 
“(వభిన్న్య్యూ మద్య్మస్రావీ * మల్లీ. 

విభావాను 'సేళ్ళరథి నేవ వాయునా | ఘనవ్యపాయీన గుభ _నీనూనివ 
బభూవ శేనాలితరాం "నుదున 'స్పృజాకి | కట్మవఖేదేన కరీవ హెర్థి వి. రఘు. 

“ప్రఖేది "న్ఫుటనం మడోదయ ఇత్యర్థ £. "బుల్లి. 
“ వభిన్న--సవన్మ దగబే. ” శబ్ద్బసోమబుహానిధి. 
1. (త భేదశబ్దము మదోదయవరము గాను (థిన్నశబ్దము దుద్యసావిగజివరము 

గాను రూఢిచే వ్యవవ్భాతేము లయినట్లు భిన్నశబ్దము వ్యవహృతముగాదు. భిన్న 
 శబ్దముచే మద్య సొవిని తెలు కుచో కటవర్యాయ యోగము వలనీయుండును. (ప్రి 

న్నశబ్దమున కక్క. లేదుగదా.  భేజే భిన్న కమై “ర్నా ౫ 8. నిఘంటువులోను భిన్న 
శబ్దమునకు మద్యస్రావ్యర్థము ఊహా త్తము గాదు. కాన నిట వంతులవారు పభిన్న. 
గష్టార్ధము తెలియక (వగులంొట్టంబడీన * యని యర్థ ముగా దలంచి ఇిన్నభిన్న 
యని దంచినా 'రని తోంయడున్నది. 2. ఇిన్నంబుతౌ = ఇది దేనికి విశేషణము? 
నీంభురములకా కంభములకా ? బేనితైనను అవి 'సమాసగర్భగతములు, ఇది న్యస్త 
ము వాని శెట్లు శంబంధించును ? ఇట్టింయన్వ్యయము అత్యంతగర్హ సము. ఈరెండు 
దోవుంబులుం దీజునట్లు పాదము నిట్లు నవరించుకోవలయు ను; ?---వర౮గభిన్న విన్న 
“నువర్యకంభి!.__.వంతులవారు 3. ఒకభిన్నను ఛిన్న చేనీ తామేమో'కునరు క్తి తప్పీం 
ఇ మూలమునకు మెజటులొక్కి-ం చినట్లు తలంచినారు. శ. సత్తు పెట్టినారు. క్ర. ఉన్ష్మీ 
అనన్ను దదముంట.-_..ఒండుచో ఆయక్షుల కుస్తీ లనను. లేదా ? డ్రి. మూలములో ము 
దము ననీ, లివంజేచయచు అ TE 

వ పుట, 

(8). ఆ|| నీలుంజేనీనట్టి mi | దవులవకీ ముననుదశముఖుండు _ 

2119 -“ తలయయందరుణి వేయందనరునీలోత్పలం | బనుచు౭దద్భ అంబు నగునైెయెంచ, 

క. తలంయందరుణి వేయం దనరు - నీలోత్సలం 'బనుు == జెవ్యని' వేనీన (వు. 

రుషుండు వేనినకొంచె మేని బలముగా తగులున్సు  అట్టుతసులని యనునర్థము తై జివ్వ 

నివేనీనయనుట. మాగానురాగాదిశారణములు ఇట కథితములు గావుగదా.] [మృదు] 
-వుష్బమువలె నెంచున్లు, అనయా వాని “నేమియు, దెబ్బదగుల'లేదు అని భావము, ల్లి, త 



స _ప్రమాంకీము, బ్ ఎ పట, ౨రా౭ 
bs ; 

తద్బలంబు నగునె మెంచ-_. అమూలదుయిన యీముక్క._ వంతులవారికి, మూలన్లోక 

వ. బూటెకాశుగా నున్నది..__మూ. | 

తస్థ్సలే రుటితి సీలకరోజ్షి తేన | సీలాచలన స్య తిఖ'రేణ కృత్మపవారః 

. యన. రతినూసన wel వతం | సీలోత్పల్న॥ వపహారణం వారితేత ణా నామ్. 

వంఠులవారి తెనుయలాో, రావణుండు తనభార్యలు తన్ను అవతంస నీలోత్స 

లములతోం గొట్టిన వహరణములను స్మరించిగట్లు లేదు. మూలములో గట్లున్నది. 

ఎవతెయేని తరుణి శువ్వుతోం గొట్టిన గేపాటిదెబ్బ శసలనూ ఆపాటి తగ లెననని 

సమాస న్యు వీరి తెనులసన నభ్మిపాోయము. అటుగాక మూలాభిపౌంోను మేని, 

తలంయ ననుటకు స్మ ,రించు ననియు. 8. వేయయందనరు అనుటకు తన్ను వేనీన అని 

యునుండును ; 4. wee అనువదము ఉండదు. గ్ర. వీరి యభి పౌయముగకు తరు 

జికన్న అబల యేలు, 6. అవతంస సశబ్దమును వీరు వదలుటచేత పీరికిని రసరయి నకును 

-మ్లేచ్భకృకలా: సన్యాయము రూఢిశెన్క-చున్న ది. అవతంసోత్పల్మ వ పవార స్వర స్యము 

నిటం ననుండు. ' 

స్మర నీ 'స్మరమేఖలాగుజై | రుతగే శ్రన్థలి తేషు బస్థనమ్ 

మ్యుతశేసరదూపి. లేవ ణా | న్యవతంసోత్పలతాడనానివా. కుమార, 

ఇతి విషమితచముషాభిధాయ | 'స్ఫురదధరోష్ట మాసూయయాకయా చిక్ ' 
: అగణితగురు మాన లజ్జ్రయాసౌ | స్వయ మురనీ (శవణోత్సలేన జే సం 

ఇతిగదితవతీ రుషా బిథూన్ల | 'న్ఫురికనుసోరమపక్ష్యు శేస్రరేణ 

(గ్రోవణనియమి తేన కాన్ల కుకా | సమ మనితౌమ్బురు హేణ నల వ్, 

కోషా జి ఖ్కై_ఇక్చి దుపానతోపి రభసా 'దాక్ళృష్య శేశేవ్వలం 

నీత్వా మోవానమన్దీ రం దయితేయా హోరేణ బద్ధ్వా దృథన్ 

SE భూయో యాస్యని తద్ధృవో నితి ముహు 1 కష్టోర్ధరు నాడ రం 

జల్పన్న్యా' ess గుక్ళలీ కశ్చి ధ్రహాసౌడ్యలే. ర్యుదుండు, 

నః వరుని. గృతొవశాధుని నవారణ వారణయానయీోానునం 

గెరలి భజాగుణంబున బిగి చివతంనితసారసంబునక" 

గరము 'దమిందంగాందొడలా hc  గాంకునిసౌంత్యనశీళలగ కు కలాం 

తరనిజకోవత త్రమృతధార కళాఠరణవారి థార-గాక్ శరసభూ, 

౨ ఇంటెల్ల. “నవతం'సము నే; కవులు ఇప్పినస్వారస్యను : నరయుండు. వంతుల 

వారు దానినే మానిన స్వార స్యమునుం . గనుండు..:దయిత చే నవతంచ్నవనాధ 'మొంది 



౨రాతొ కరక వనన కాకతి మః 

నవాండు గుక్ళఠియంయట్క ర ధ్రవాక్యము. (వ్రకృతమందు ఫీలా! దిశ్ళంగ |ప్రహారమునకు 

రావణుడు ఈష. శ్రేనియ పీడసెందలేదు సరియేగచా, మైగా మున్ను తౌను తన 

దయితలయెడ గో త్రస్థలనాద్య వరాధము లానర్చి వారిచేత ననుభవించియన్న య 

వళంసోత్సల (పహారమవోభాగ్యమును 'స్యరించుకొని ఆసంతోహాన్ధిలో మునింగియయుం 

జెన్సు అని యవతం శబ్ద స్వార'స్యము. అతనికి కొండ శిఖరం ుదెబ్బ అపీజాకర 

ముమ్మాత్రమేగాక ప్రీయముగాలగాడ నుండెనని భావము. 7 ఈ స్వారగ్యము కొ 

'అశే కవి నీలోతీ, ప్రశిఖరమునకు |వ్రయత్ళ పూర్వకముగా నీలవర్ణమును ఇెప్పినాండు. 

8. తరుణి వేనీగమ్యాతాన "నెల్లరకుం (బియమగునా ? cc య'భాయాన _న్లద్బత్భ్సరబమ 

రముజీయాపీరమణీ | కమా-రా కామ న్వికరణహరణంనై వకురు తే,” నైవ. “ఏకస్యాం 

రూవలావణ్యవత్యోం రయూసి త్యువలభ్యమానాయాం ఎసరాగగ్య “సుఖ ముత్సద్య తే, 

సవత్నా్యా స్తద్ద్వేమః పర్మివాబకాదే రకా.” (శ్రీభోబి'టేవ!..._..రావణుండేనియు 

తరుణీమ్యాత్రమున కెల్ల ఆజ్లుదించుగా. శాన మూలకారుంటు [పీయముగా నిబంధిం 

విన చానిని వీరు ప్రీయతాహీనబముగా వభించినారు. శావ్యమున రసము ఆశ, 

రసము ఇజీచినపిదవ నేమియాడంబరముచేనీ యేమి ప్రయోజనము ? . 

గగ (పంతులవారికి మూల మర్భముగాలేదు.] 

| శా॥ సీలుండీకండుపం క్తివ క్త 9కర'సన్నీ "రేభవాంకంబునకొ 

Er రోలంబంబు విధంబు నంబరలొ డుకాబొల్బుకామజొక్క_0డవ్లో 

2122 ' నీలుండుందశ కంఠమాళు లపయిన్నీ భాశ్ళ లీలాఢ్యు డై 

“పోలుం గాందిమికిందిమింగిలమనంబు ట్టైంగడుంజిట్టలు౯. 

మూ సీలోయందశముఖ పాణివజ్కు-జోగా | మజ్కే-షు (భ్రమరతులాం (్రమన్నిభ ర్తి 

అప్యేకో దశను కిరీటపీఠి కాను 1” యాశ్చ న్ననుభవ తీస్ట )నీలలీలాక్, 

ఈనీలుండు తానెక్కండయయ్యును. దశకంధరుని యిరువది శీలుదమ్ము ల 

యయంమన్ను (శీఘసంచారము చేత ఏకళాలముంబే యిరువది అేంట్లు-గా నెవ్టచుసన్నాం 

డు అలొట్లే వదికిరీటములను వది యింద్రసీలమణులుగా నెస్పారుచున్నాండు....అని 

యర్థము, 1. వంతులవారు ఇరువురిని నీలులను కల్పింబినారు. ' యాగబద్యం 

బున తొలినిరువది తేంట్లుగాను తర్వాత వది యింద్రనీలములుగాసు ఉన్నమాట అ 

ణఇంచివేనీనారు: వీరికి చేతులయందెల్ల సేకంణే నీలుండున్సు శలలయందెల్ల నుకంటే, 

నీలుండును అగవడినోరు గావలయు. లి. అంకంబునకా. అను'నేకవచనము జే ఒకచేళ 

మాత్రమే ఒకనీలుండును, మాళుల యను బహువచనముచే అన్నితలలకును ఉమ్మట్ 

గా. మెక్కంండును అగనభడీయందురు.. ఇద్దణు గా, నగవడర్గళవాందు .ఇరువదుగురు 



స_ప్పమాంకము, ౯౩ - పుటః ౨౯ 

గాను వదుగురుగాను అగవడయలండు. కాన మూఖమర్థము గాక చేనీనరచన. యిది. 

కోతి రావణుని చేతులమీదుగా నతనితల కెక్కె_ను. శ్రి. చతుర్ధ హెద మమూలకము. 

మూలవిరుద్గము. తెమిని (మైింగునది లిమింగిలము. సీలుండు రావణుని శేమియ తలి 

-నేయలేదు చేయలేండు. కుమ్మెదయ మాళిమణియు నని వీనికిడిన నీచోవదులేతనే 

రావణు మోల వీండు కడునల్పుండని కవి తెల్సినాండు. వీండు వేనీనకొంశకొమ్ము 

అతనికి నీలోత్సలమువ లె తగిలినదని యింతకుముందే పీనింయల్పసారతను శెప్పియు 

న్నాండు. కావున వంతులవారు వేర్చినపద్య-శూరణమాల్యము మూలన్భాదయశ 

ల్యము గా నున్నది. 

“ఢీంకన లక్ష్మణుని చేత నెగిందాల్బంబ జెకొ)..._.వీని “వూరణద్యయసాిదిను 

2124 "యును అనుభవింవుందు. ల 

మ॥ పొరివర్షి ంచిముహాశుగంబు లనుద్భ ప్తుంజాదశ గీవువై6 

[27] దరువాతంబహుళొశులంకగత సంత్య క్తొత్మ సౌమితిపై 

2151 వరవార్డోరుకు గాత్ము లంగులందోయం బేనిరాముండు శ్ర 

నారిశ్యామాంగు ండుపొల్బు వీరకరుణవ్యామ్మి కుం డై చూడుమా. గ 

J . వర్ష 'న్నేవ భమన్తలో దశముఖం చావచ్యుతై సాయ కి 

ొమ్మిథిం చ విగంజ్ఞి మజ్క-నిహితం నేత్రచ్యుతే రమ్బుభికి , 

ఏత _త్తర్క-య వార శోకతరళాః కుర్వ న్క-పీనాం దృశః 

రామ శా గ్రదులశేషి ఏరకరుణవ్యా మిశతాం -గావాలే. 

1. సంత్యడ'త్మ ---సామిలి మూర్శికుంటేగానై మృళుండుగాండని "రానూ 

యణదుందును దీనిమూలమైన సంస్కృత గంథమందు నున్నది. విగంజ్ఞ కి అని 

మూ. వీరేలకో యిచట నత్యంతామంగళము గా లక్ష్మణుడు కాలధర్మము ెందె 

నని (వానీనారు. జీవమువిడిణెగన్నను 'బేవామువిడిచెనన్నను డింకకొ స్టైననియ్ య 

రము, ని ఏరి ౦మలి పాసఫొరికో సము దశాన్యుండు 8. దృ స్తుండై నాయ, మూల 

ముఠోల -గాలేదు, శ్వ. వీరియలి పాన *“తరువాళను *” లత్ముణస్వా్టామి యాత్మ విడిచి 

నాండు. బెరా! ప్రాసన దెబ్బ! గ్ర మణీయ యకల్మిపాసవరము వలన తో౭జబ మొ 

కటి వచ్చినది. 6. ఆయక్శిపాభములశే (శ్రీవారి యొకండు (వత్యత మెవచ్చి నాండు. 

7, మూలములో “ఈ యతి పానలు శేవుగాన నీయన 'యటలేండు. క్రి. ఈంయయనయొ 

క్క వారిళ్వము మూలములో -ఈ యనశే తేలియదు. ఇట (పాసముశ్తై బట్టబ యలు. 

9, ఈయనయొక్కృం శ్యామా ం(ము ఇట. నెట్లు వస్తుతము? 10. వంతులవారు ఐద్యాథ 

రిదితీనీ | శ్రీవారికి పెట్టినారు. మూలములో శ్యామల శేశియని దానికి సంబోఢనయున్న ది, 

- 37 ' 



=లినారి ఆంధ (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము* 

11. వంతులవారు దానిది ఫీంకికేనీ యాయన ల్లి, యఠంగిము0 దగిలించినారు. 18 ధ్భ 

' శ్లుండొ యలిగారి కటాక్షముచేత అమ్ములు వర్షించినవాండు దశా'స్యుండని యొకయ 

నయము లభించుచున్నది, కాన యతిశ్రూజ ఆవశ్యక _రృవ్యము.శ్తీ.తోంవముయొక్క- 

(వభావముే తళ్చూర్వముక వులు చాలియుండిరని రనాగ్యము బయటంబడుచున్నది. 

15. వారు వీంకటిలో జాంియండ వారిని శ్యానూంగుండుగాన శీవారి తనయొడలి చంక 

టిజీతవలికిం దార్చె నని తెలులసరచయితగారి చదముత్కారము గాంబోలును, పాద్తూ' 

రణబులు (వయోగించుకొనువాదునుం గలరు-గగాన్సి అదియు సరిగా చేతయగానివారు 

వీరొక రగవడుచున్నారు. ఈవద్యము అద్భుతతమము-గా పౌడయినది. 16. మొదట 

ఛాణములు వేనీనాండయ తర్వాత నేడ్చి నాండయ. ఏడ్చి నవ్వుడు పోర లేద్చుపోరినవ్వుడు 

ఏడ్వలేద్చు ఇంక వీరకరుణన్యామి శత ఎట్లు P 17. వీరకరుణ కము మేగాని. 118. మణి 

యు అ్యక్రదునుయినను అతీతమేగాని వృర్తనానముగాదు. 19. చూచుకొట్లు) 

“యూడుమా? అంట! ఎవడో పోరినాండు వీరము పోయినది, ఎవ్వడో ఏడ్చి 
నాయడు కరుణము పోయినది, ఇవ్వుడు ఇదియ లేదు అదియు లేద్యు [వర్షించి 

జేన్రీ పొల్పుకా.] -ఈరెండును ఏకకాలమందును ఉండినవిగావు. ఇయ వ్యామి శ్రత 

నిశుడు చూచుకొట్లు ఏ మూలఫక్కి-ం గొంచెము తిలకిం-పుండు. న్లి౦. వర్షకా 

కుర్వకా, -గావాత్సే మూండును అవరిసమా_ప్తముల్కు వర్తమానములు, సమకాలిక 

ములు. "కావునం గనవచ్చును. శ్లి1, ఏడ్చుచుం బోరినాం డనుటవే తమ్ము నిమీంది 

యనురాగాలిశయము "నూచఛితమైనది. అది వీరికి వనికిరాక పోయినది. ర్లిన్లి, దుః 

భాభిఖూతుండయ్యు ను డిల్లవోక (వబల శతువును అంవవానలో ముంవెనని 

పర్మాకమూతిశయము. గనూచితమైనది. అదియ వీరికి వనికిరాకపోయినది. 

23. వరబార్షోరుళు గాత్ము లయ =. వారియాత్మ్మ లో వార్ల మున్నదో శుక్కు-న్నదో 

యెట్లు తెలియను? (త్య ఎపీ యెల్లిరకును గలదా! హాస ఎప తెలినినదుంచిది 

కాగి. లశ, మెగా చూడుమనుచున్నాండు.. చూచిన 'నులువుగాం చెలియనట్లు 

జయ దేనకవి సౌర్చుఖాముండు వరిళ్ళజనై కబాంధవుండు. ల్లెగ్ర. కన్చలనే తములను 

వార్ష శోకతరళములను మూడుదున్నాంతు. చాహ్నములచే తెలియ నని ఆయన 

భావము. వంఠులవారు. బ్లిగ్రి, వర, ని7. ఆరు అని ఆకులకు కన్నులు పోవునట్లు 

క్రోనినారు.. ఇది వద్యమంట్పు కవనమయ | అంధధీకరణదుంట |! అదేమియు(గాదు, 

శారదకు నంతులవారు పట్టిన ముంతపొగకాణు, 

(వంచమ్యుర్థ ము 'తెలియమి.] 

విధ్యాథరి రాము నారనబుల గములణేం జీల్బ్సంబడువాండగుచు . గైదురుగ 

4152 వచ్చుమున్నాయడు వదిమొగముల రక్కునుంథు, 



స_ప్తమాంకము, ౯౩ = పుపు, ఫ ౨౯౧ 

ఎదురుగ నచ్చుచున్నాండు__ఎవరికి? ఆకాభేగతమైన విద్యాధరికని నేందలం 
వను .(శీరామునికిం -గావలయును...._ ఇంట మూర్చికుంరై న లక్ష్మణుని వివారించు 

కొనుటకు (శీరాముండు అవకాశా పేతీయై అవరిమేయ బాణ వయోగముే రావ 
జని రణిరంగము నుండి తొలలించినాండని మూలము. అక్షే ౯ఠీ - వ "పుటలో 

అమ్మహౌొవధు లను వద్యమునక తర్వాత గద్యములో రావణుడు వెండియ రాదు 

'సమ్ముఖమ్మగ వచ్చుచున్నాండని ఇచెవ్పయడియున్నది. ఆవాక్యమునకును ఈ 

“ యెదురుగవచ్చుచున్నాండు * వాక్యమునకును నడుమ మణీ రావణుని (వస్తావము 

లేదు. కాన నిట వచ్చుచున్నాండనుట తప్పనియ “పోవుయున్నా 6 టినవలనీనదనియు 

విశదముగదా. వీరు (వానీనట్లు ఎదురుగానే వచ్చినచో నితండు కదనము సేయక 

"రామయ్య గారికి మనస్సు కుదురుపాటునకు వచ్చునందాంక ఏమిచేయుచుండెను 9 

ఏ౭ స్లుడ్తురో, ఆవింత 'చూచుణుండెనా? ఈపొరంచాటు గ్ర్వ్వాణఛాషు తెళయమిచేం 

- గలిగి ఊవావాలమిబే నెలకొనినది. రామనమ్ముఖా త్ప-రాపతతి అను ముక్క-లోని 

వంచమికి వంతులవారి కర్ణము 'తెలింయ లేదు. రాముని మోలనుండి తొలలిపోయె నని 

యర్థము. విభ క్త్యర్థజ్ఞానము "లేకు సమ్ముఖా త్పరాపతత్సి సము ఖం వరావతత్సి యను 

"రెంటికిని ఒకటియే యర్థము ఈయాం ధీక ర్హగారు (వానీకొన్నారు. -ఈరెండవనాక్య 

మే అభ్మహౌషధులి తర్వాతి గద్యములో [రావబణుండు వెండియు] రాను'సమ్మ్యు 

ఖమ్ముణ వచ్చుచున్నాండు” అను ముక్క_కమూలము, వంచమికిని [ఎదురుగ] గచ్చు 

ఖముగ అనియే, వానీనార్సు ద్వితీయపను "నమ్ము భమ అనియే |వ్రాసీనారు, కవితా 

తత్త్వ మదియేగదా ? 

[డట్లంకపద్యము.] 

శే॥ వత్సలవ్షుణయంబ కాష్టములందెజువు 

[2] చుయ్యయు మ్యె క్తునసమ _శ్తమ_స్తమయ్యె 
2154 | భాగ్యమర్య-పలమునకబదిమిరాము

 

నకునునయనాంజనంబూర్త్యి శ కనునకట, 

1- హరి శనయనాంజిన మ స్రమయ్యెనుటణే సౌమిత్రి మృఠింజెందినాండని 

నిస్సం'దేవాము. శివశివా ! ఇది యెక్క-డిలిక్క- |! అర్క_కలభాగ్యము, “రాముజీవితము, 

యోర్తి ర్మికౌగయనాంజనము (ఈ 'సదు_స్తము 'అ_స్తవుయ్యెనని వద్యమున కర్ణము, కాని 

నో, 'సదుస్తమస్త స్త మయ్యెననంగా 'సర్వవిశ్వమును అ_స్తమించినదని యర్థము చెప్పి 

అచటికి (వ్రథమువాక్యము ముగింతము. ఆవక్షమున' [శ్రీరాముండు ఆర్క-కులభాన్యము 

లోనగువానికి అకట, యని. యేడువనేల? ఉర్జ్మిళకు నయయనాంజిన ముండనేల యాని 



దిగా ఆం పసన్న రాఘవవీమర్శము. 

యేడ్చుచున్నాండా ? లేక, ఈఫాశ్యాదులకు లక్ష్మణునితో విక్యముచెవ్వట తెనుంగు 

రచయిత హృదయమా? ఆ వక్షమున -అట్టివాండవు ఇట్టి యవస్థ సౌ లై తివని గంతా 

కింయటయు నాశయమా P కానిండు ఆపతమున . ఈలెలుంం మూలమున కత్యంత 

విరుద్ధము. మూలను అమంగళార్థ ముగాదు. -ఈయమంగళమునకు |(పాయోక్సి త్రము 

గానే యన్నది. : 

హో వత్స లక్ష్మణ వికాసయ నేత్ర వద్దే 

మాగాదిదం యగవబేవ సమస్త ము_స్హమ్ 

భాగ్యం దివాకరకులస్య చ జీవితం చ 

మ్య కించ నయనాష్టన మూర్తి ళాయాః. 

లేయా నాశము (జ్కా లక్షుణా కనుదమ్ము లం దెజువుము ; పటు 

భాగ్యము రామున్లిజీవితము _ ఉఊర్తిళానయనాంజినంబును. ఈసమ_స్తము నువ్వెళ్తుగ 

న_స్తమింవకుండును-గాక-_- అని యర్థము, అ స్థమింపకండునుగాక యను మూటను 

చక్కగా జపించుండుు అ_స్తమయ్యె నన్నదోషము తొలంగును. శి, లక్ష్మణుడు 

కేజకున్న, దినకరవంశము నకు ంగల్టు మతికన్ను ' తనకుయల్టుమ్భు తికన్చ ర్తి ళకుం 

గట్లు దుర్దశ అశ్యంతశోచనీయయమని డీరాముండు తనకు న్ను షో పాయయయయయిన యా 

యబలయందు చాలయందు ' కరుణాతరంగితమాన'సుండై తదీయదుర్ణశను తదను 

“కించి యని . వేజుచేనీ. చెప్పినాండు. ఆ. కించి” చేత ' అంత యఖ్శిహాయము 

విశదవమగుమున్నది. తెనులసలోనైి యనంగళశ్చు డడ్లంకచాజొలో నైిదియెల్ల నణంగారి 

పోయినది. . . 

౯ొళో-న "వుట, 

[2] మాకీ నతల్లి-కాళ్టకు నమ'స్క-రణంబు నెనర్చునశ్లు” 

2156 4, మాపీనతల్లి కై శేయిగదా.! ఇంట “నుమ్మిత్రను రాదుండు మూపినతల్లి 

యనుభున్నాండు,. అనీ లతాదోషము.. లి, కాళ్లకు-_..-ఈ పదమును కవులు వాడినను 

వాడిరిగాని Ogre నున్నది. [ 

ళీ మం '--ఈ(కోంతియను బదితలల రక్కానునిణేం 'జేయలయడిన యేర్బా 

18] . టునం గొండ నీగరముంగ కొనుచు రాముని శెదురుగ వచ్చుచున్నది. 

2159: ఆంజనేయులు. [దోణవరత్వముం దెచ్చుటం. గని విద్యాథరి క కోయి యేదో. 

ఆవణవతు నువలంబించి... “రాముమీ6ంద కొండశిఖరము వేయచున్నదని శంకించి 

ట్లుకల్కి-నది, దశము కేన కృత సంథాగక, == దశముఖునిచే | లేక, దశముఖునితో'] 



స ప్రమాంకము లో పుటః _ంకా3 

వేయంబడిన [లేక చేనీకొనంబడిన] గంధిగలడై అనోయగా దశముఖునివతేము చేరి. 

1. సంఛానమనంగా : ఏర్పాటు గాదు.. పైగా వంతులవారు - ల్లి. 'సంధానాత్ అని 

పంచమిగా మార్చుకొనియు నుందురు. శ్రి. తదీయండయిననే గదా వానియీర్పాటున 

కొడంబడును. "కాన తవీయతాపాదకదమయిన గంధినే సంధానమునే మూలో క్ష 

మునే చెవ్పక _అసంభావ్యతాదూపీఠమైన యేర్చాటును చెప్పనేల ? 

నాని - వ చుట, 

శా నాక స్రీ కచకుంభకుంకునుల స న్నా నావిధస్థా సక 

గగ (శీశాండంబు 'స్పృశింవ శేచెటువనే ఇెకావాల్డ లాండోండిక౯ా 

21/6. వీయన్టారితదివ్యవారణశిరోని ర్యన్య ణివ్య క్షవో 

నై కం బెవ్వని చేతవాసవయశోవాచ్చం[దవాసంబగుకా, 

1. వానవంయశో వాచ్చం! దహాసంబు- అవిద్భుష్టవిధే యాంశతాదోపుము, 

2. వాచ్చంద్ర..-- ఇందలివాత్తను నాదడంబరమునకు నశాబ్దిక. లలరుదురు. మూల 

ముస చన్ద ఏవీ (చద్ద )హాసక] అనియన్నది. చస్టవాకా అన్బిపాతివదికముగదా. దొ 
[సీని “చక్ట వాల్” అని బమనీ వీరిట్లు ప్రయోగించి యుందురా ? ౯౯ అన్యేష్వుపిదృశ్య 

తై” అగునూ శ్రముచే సర్వో పాధివ్యభిచారముగా డ్మవత్యయము వెట్టి ౫ చన్ద్ర 

వా” తిని అకారాంత పాతివదికమును సాథించి దానిపై ఆచారాక్థక్వివ్వ చేర్చి అటు 

మైశతృ(వత్యయముకూర్చిన నీంయయకోవాత్రు నీద్ధించును గాని,, దృశ్యతే అని "పెద్దలు తా | 

ముగన్చ వానికి శెవ్చంగా ఇటమనమే పెద్దలమై మనముగన్న దీనికి చెన్చవలనీయున్న ది* 

వా చ్చంద అనిదిద్దుకొన్న బాగు. ఏదోఒకసౌాభగమార్థ ముకూడ చూపినపిమ్మట. నింక 

నేలదిద్దుకొందురు, భయము దిద్దుకొన్నారా ఏ కఖగఘ్మా'సము దిద్దుకొన్నా"రా ? 

కవనంవుసొంవు. -- (పౌగజికు యఖథాపూర్వము.. నొక అర్థలబ్ధము , 

ర. (శ్రీకాండము, శ. పీకు ఈ ఏక-_.. హేవర 'పుల్లలే. 6. లనన్నానావిథ--యా. 

ఇట నాసావిధంని ఇెవ్వుటివలనం (బయోజనము లేదు. 7. పాసబంధు వై నవీయకు 

అన్యయన్లేశము మెండుగా నున్నది. ర. అగుభాతువుతో వీంక నగుకా అని యన్వ 

యచమేని అక మేమి? 9. దారితౌది'సమా'సగర్భస్థపదములతో నిది యెట్లన్వయిం 

మును ? ఇది యేమి యశ్వస్థామూ స్త్రమా p 

మూ, విన్యాసం నాక నారీవచకలశల సత్కుజ్కుమస్థాన కానా 

చుస్పృష్టా వ ూర్చు చూసీ దనికఖవాకళాకోవిదః కో విదగ్ధరి 



_కీనారో ఆంధ (ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

భిన్న 'స్వ స్లేభాకుమ్భ స్థ లబహు శగలన్మా _క్రీకవ్య కృవో'సః 

కస్యా కీడత్కరాళ్లే (త్రిదళశవతియశశ్చన్ణ్ల రహో చస్ట్రవాసః 

10. కచకలశల 'సత్కు-జ్య్కుూ-దు స్థాసక. -- కుచకుంభములందు [లసఠ్ =] 
ఒవచున్న, కుంకుదుమెపూంతలు అని యర్థము. వీరు లస శ్తును కుంకదుకు తర్వాత 
వేనీనారు, కుంకుముల'సఠ్ .. - స్టాసక అన్నారు. ఇందలి భేదమును కుంకుదుమే స్థా 
కచుగు నని యెజుంగు సవ్బాదయు లే యెజుంగుదురు. అవిరుస్థార్థము' కుతో 
అసమాసమును విగ్రహాంచుటకు ఎంతొశ్లేశము వలయుసో .వడియే మయెజుంగుండు. 

11. నానావిధ అని ముందు [(అనావశ్యకము గా] ఇప్పీయు మజ్లుల కాండ అన 
చేల? 19. మూలమందు మా_క్టిక అనుటణేం గలిగిన విసోవమా సోవయోన్యర్థన్నూ 
ప మణిశబ్దంబు నం గలదా? 13. వాగవ-_ మూలములో (తిదశవతి 
దానిచే "బేవసమూవా 'సమన్వితుండై యిఇదుండు. ఇతని కోడె నని యితనిజయో 
త్కర్డ తెలియచున్నది, తన వజలను దేవతలను ఇందు డితనివలననుండి రథ్నీంప 
చేరంణాయెననియ 'తెలియచున్నది. ఏకాకిని ఇం దునింగొట్టుటగాదు గది కాలు 
'నే కూల్చుటయనియు విశదమగభున్నది: ఇదియెల్ల వాసవ యనుటవే తుగ గ్భయినది. 
14, చమజీయు అగుకా అనుచో ఉద్దేశ్య మేది, విథధేయ మేది 1. 'దారిళ ', .. స్రైేకంబు 
విశేంయయముగాను, వాస, సంబు ఉద్జేశ్యబు గాను వాక్యమందగ వడుమన్నది. 1గ్రం 
ఇందు వాసవునియశము సడంచుటయ విభేయాంశమే, దానిని ఉశ్టేశ్యములోంజే 
ర్పుకొనుట 'సరియే 0 16. యయశోబాత్తు యశ శ్పందవామునకు 'సదుమూ? 117. వి 
న్యా గమునకు నానావిధ, శీ?” లుగభుములా ? అక్క-అలో ప్రీతితో చేసికొన్న 
న్యాసము. విన్యాసము, వఠులువేనీనదసియను hes. వైవిధ్యమ్యాత 
నూ దీనిస్వారస్యము? శోధామ్య తమా ద్నిస్వారస స్యము 9 వతికృఠ్మపీతొపూర్వకరచనా 
వైద్య స్ధ్యము దీని స్వారస్యము. చానిం జెజీపింనాండనుటచ్చే బడివంతులు ఓనమాలు 
సర్చునవుడు (కొ_త్తయషరనులు వ్రాయటనై. భుంటిలో తొలి (వానీనయకషరము 
లను శెజు'పువిధముగా నుకరికావ _శ్త్రరచనను ఇటీ" ననియర్థము, అంతియగాని 

వారికుఛకుంకునుము ను స్వా నమ? తాపగతమువలె పోయా స్ట్రైనని. యర్థము గాదు. మూల 

మునకు పనిచే బందీకృళభృార్హ రె దేవాంగనలు సోరస్తాడమేడి కీర అథో వులుగరినీర, అని 
యర్గము 3 బందీకృతభ ర రె రని Sow ge అభూయోా ధారణము ఏళఠత్కార్య 

ముగా గమ్యుమనగుంగాక, నూర్జుమ్వాశుడి చి వేయటక్వ చెటు చుటకు గాదు, 

'భుకా దమ్మూ విసరవిన_ర్ద 'రనె గ్. | ముగ్గాయ్యోకి వ పరిబిగబారానున్ధరీణాక్ 
'శక్స్భాకర్నికాకవిచిశ్రవ త్త రేఖా | | వైదద్ధ్యం జివాతి కపోలకుజ్బు.మూనీ, భవ 



స వాం మ్మ గ్య పుట, ఎదగ 
fr 

(శ్రీశబ్టము చేతనే వై దగ్ధ వాము వచ్చునందులేని? వచ్చుంగాక్క, పతికృతత్వము 

విన్యా'స సబ్దముణే వచ్చు నుగాని దీనిజేత-రాదు. 

[అంతయయంగలదు వదువతనముతక్కు.వ అన్నట్లున్న ది. 

[20] శ్రా॥ పోలంబల్కు-దు మెట్టు లీదశముఖుంబోర ంబ డన్వ| ఘూ 

2196 తాళుల్న వ్వెడువాండుపీం డనావిహాయ సార కా సారస 

ల్లీ లన్వీనివి పాణిపద్మ ము లుమేల్మేలౌననంగంగడుం 

చలా 'సంబునుజం దమాశియతముంగావించెరాయంచగాక, 

1 ఆళుల్ మూ _ర్షవదార్థమునక పాదవూరణార్థము ఆ? పెట్టిన అదియే 

అసవ్యాము, అమూ_ర్తమయిన భూత్మకియకు పెట్టిన నికంజెన్పవలయనా! ల్లి, వ 

డకాక_ర్త వ్యజనూతాళులు. ఎవరికి వడినివి ? యుద్ధములో బడినవంట్క ఈయన 

'నవ్వినాండంట. నేనును నవ్వుచున్నాను. దీన నతని బలపర్శాకముము లెట్లు తెలి 

యును, వీడు పోరంగా వీండు వడలగా అని యన్వంయనా ? 3. పోర్కి వడ్సి అని 

యేని యన్న నీయన్వము 'బాగువడునుు. 'పూర్వార్థముగతి యిట్లునదిగదా; ఉత్త 

"రార్థముం జూతము. దాని కర్ణ మిది. ఆకాశ నరాన్సున ఇతని -శేలు'దామరలు చె 

లాగమును రాయంచగాయ జేనీనవంట $ 4. శ్రైలాసమును రాయంచగా ఇతని శేలు 

రాభరలా 'ేనీనవి ? ఆకాశమును సరాన్సుగాను, ఇతని చేతులను తామురలనుగాను, 
వేనీనవారే శైలాసమునుగూడ నాంగగాంటేనీనారు. సౌర గ్రమహిబుణే ఆకాశము 

గరాన్ఫువలెనున్న, ఇతని-చేశులు ఆశాభురలవలె నున్న, ఛావళ్యాది సౌధర్మ బ్టముబే 

శెలాసము వాంనవలెనుంజెను. “కాని ఆభావళ్యాదికము కైలాసమునకు ఇతని 

చేశ వచ్చినదిగాదు. కాన ఊవర్ణ న అసంబద్ధ (వలపీతముగా నున్నది. గ్ర, ఇందు 

శెలానమును ఇతనిచేతు లెబ్లినవని యితనిబలగత్క_ర్దం ఇెల-వుట 'నున్నయైనది. 

కావున సీవద్యము పొల్లు. 6. సత్తు ఒకటి. (పాసజిళ్తు ;.__౩ లాముర్ధలబ్ధము 7- 9. 

కడమబమూంగును అంటించుకొన్న మీస్రములు. 10. వీనివి వచ్చినవి. అవి యేవో అని 

గందేవామువలదు పౌణివద్మ ములు. 11. కడుకా_అద్భ శ్య దేవతలు మొదట మేళ్ళే 

లన్నారు ఇంకను న అంతట చానానగన్నారు, అవ్పటికిని చోటు మిగిలి 

,యాన్నది, వారేమి చేయయదురు మజుల మజుల మేలే ల్యేలు” బొెనాన్సు” అనుచు 

“ఉండిరి, 12. ఆదిలో ఇతని పాణులు తైలానమును చంద్రమాళియతము. చేనీనవని 

అనలా చందనాశిని తెచ్చి 3 లాసమం దుంచినవని తోయను. తర్వాత్ రాయంచ 

గా వెక్కానవని సీద్ధాంతమై పోవును, 



౨౯౬. ఆర్యధ్రప్రనన్న రాఘవవిమర్శము. 

శా॥ కిం (బూవో.దశకంధరం నిజ-చమూరహౌకవాటీభన 

ద్వ క్ష ివీఠవతత్క...రో రకులిశాథూ లేసు. బొతన్లీ తన్ 

వ్యోమాభోగసరోవికానీని వనే యక్సాణివ జ్కేరువోం 

౩ లానేన శిరి స ే న్దుకలికో త్తంనేన వాంసాయితమ్. 

తననేనను రశీంభుతలుశ్పుగా నెవ్పచున్న (కను వతుకివీఠమున వడుచున్న 
కఠోరవ జ భూతముల యెవనికి చిజునగవు గలిగసూ, బుణీయ ఆకాళవిశాలత 

యనుగరొన్సులో వికనీల్లి యన్న యెవనిశేలుదామరగుబురునందు 3ైలాసము శిర! 

న్లీతచం ధకలి"కా శేఖరము వాంస్రవలె రాజిల్లుచుం జెన అట్టియీదశకంధరుని ఏమ 

ని పొగడుదుము.._13. "వూర్యశ్లోకములో (తిదశ పలి యశశ్చన్ద వా * అను విశే 
మణముే ఇందుండు "రావణఖడ్ష మునుండి తన్మవజులను (అదశులను కాపాడ నేరయా 

యెనని తెలిపి ఇందు రావణుండు ఇంద్రుని వజొయుధమునుండి తన'నేనను "కామె 

నని కవి వర్శించినాండు. 14. కహాటీభవర్ --కవాటశ్ద స్వారస్యమేమన ;-.వ బ్ర 
మును తననేనవైకి పోనీక తా నడ్డవడి తనజొమ్మున దానిదెబ్బను గ్రహించి తన 
"నేనను గాభినవాండై, కొండల (వక్కాలించునదై న యావ్మ్శజెము తనజొద్య్మ్యు నేమి 
య 'నెంవ గక్ష్షమముకా౭గా, నీయాయుధముశ క్రీ నాబలముముందఆ ఏఫాట్సి' 
'యనునర్గముగా మందవాసము చేనీనాండని ౦థి ప్రాయము: కవాటశబ్బమ్లుే నిజ 
"గసేశారక్షణము విశదము. తలువువేనీకొని యింటిజనులు ఎట్లు నిర్భయయముగా నుం , 
దురో అౌ్లే ఇతని సేనలు యద్ధములా ఇతనివక్షముణే రక్షణఫొంది ఇం(దాదిన్నత్రు , 
'వులను .సరకుగొగకుండెనని సౌష్టరన్యము. 1గ్ర. వతఃపీఠవత త్తనుటచే వజ్రాయుధ్మవ 

_ హారములు. తీగులుట, ఇతనిజూమ్ము సశే యని, స్పష్ట మేగదా ఏ ఇందుని వృజభూతము 
రావణువకుముపె వజెనూ ఖేదో చేవునిశే మెబుకగాని, వంతులవారి "వేనాయథధా 
భూతము ౯ నిజచమూరథ్షో కవాటీభవద్వవ! పీఠవతత్క_ఠోర * అను. విశేవణను 
వై 6బడినదిి మనే యెజుక, ఇందువలననే 'శూర్వార్థము తత్తకవీ శక మెనది. 16. 
ఇందులో ఊత్తరార్థమున రావణుని చేతులనైడు తొమురగుబురులో శై.లాస్రము వారన 
వలె నుండినది యని 'అధికరణా ర్స్త్తమీ (వయోగముచే రావణునివేతులలో శై 
లాగ ముండెననీ యర్గమగుటశేత వైలాసధరణము చెప్పంబడఢినది..ఆధరణము వద్య 
ములో 'నున్నయైనది. 117: వ్యోమ. ..వికాన్లీన్సి అనుటబే . ఆధరణము ఉద్ధరణ 
నది..:.10, కలికా=='మొగ్ట 9 ఇందుకలిక == మొగ్గ చం దుడు, శేతచందుంట్లు న్న 
న్లేషచే చం్మదుండ నెడు మొగ్గ. ఆమొగ్గ ఉత్తంసముగాయలవాండు ఇివుండు.. చరద 
మాళి యన్న నీస్రష్టరస్యము కలదా) 20: రావణుని -వ్రీంయ అని.తిరస్కా-రము గా 



స_ప్పమాంకము, ౯౫ - ఫ్లుట., ౨౯ లె 
జ ' fi 

వల్కూట సరిగాలేదు, పద్యము నిట్లు మార్చుకొన్న్స్యో సారమేమో "రాదు గాని 

కొంత శ 'సందర్భశుద్ధియేని కలుగును. . 

ఏళీల న్వచియింకు మీదశముఖుకా వ్యాల్పీరివై వజభూ 

'తాళు ల్దాంక నితం జని న్నగు విహాయ సార కాసారస 

లీ లకా పీనికరాబ్దసుండమున మేల్యేలౌసనం (గాలెనా 

శెలానంబు శిరాన్ల స్థనం ద్రకలికాకల్బ్పంబు రాయించగాకా. 

ఫా! హీలోేన్తూ లితశూలి నై లములుద_త్రేలాదిలో-కా ర్థులుకొ 

[8] | (శ్రీలంకాభంయదంబులిం దనగర_క్టీ బృందబందీకర | 

2199 (శీలంబుల్ జన కాత జొకుచల సచ్చ్ళీ )పంకుమాస్థ పాతి. 

మాలోకి ంతుమువం _క్రికంఠజియదో ర్వా ్రపారముల్దా9 లెక గక్లుకా, 

1. ఇలాది, వ. (క్రీ 3. (శీలంబుల్ 4. (శ్రీ ర్. ఏమాలశికింతుము [(వణ్యా 
మి అనుపాఠముకన్న సోత్క-ర్షమ్ అనుపాఠమే శేయము] డ్రి. లంకాభయదంబు అం 

[లంకా ._ అభయద అనుటకు లంకా -- భయద అనియు భేదము లభించునక్లంం. 

(వానీకొనుట.] = ఇవి కవనము కుదురమిని “ ఏమాలోకింతుము *” అనీ సౌక్ష్యుశంా 

ఇవ్బచున్నవి. 7. హాసజిత్తున్నది :_ కూల అర్థలబ్ధము, కడతారు. బజోో 

బుచక్త. 3 

[తెరలో] ఓయి దశ కంఠుండా) 

[6] తే॥అకటసౌజన్యము క ప్రండవసచునీవు|ఖరు (యుమారీచుండు ను వాలియరిగిన డ్రి 
2206 తొంటిథారి నయరుగలగల్ ంటిపికా! సంభావన ుడుగ్రం భఛానుగాంధునిన ౪. 

విచ్యాధరుండు_ఏీని'చే సాకూఠ౧బుగం బలుకంబడు 'దానినంతయు విందము. 

ఈ నేవభ్యభాషీతేము శ్రీనాములది. (ఏనిచే జజ "రావణుని చే] విద్యాధరుండికు 

వీని యత్తరము సాకూఠతంబనుటశే నిదియ సాకూతదు గావలయు. 1. ఇవ్వుడ య 

యున్నదియున్నట్లు చూడ "నేమియ నాకూతము గానరాదు. ల్ల, తొంటిచారి యసనప 

టే దౌర్జన్యమ్మాత మర్గముగుచున్నది. శొంటి లేకున్న నాబాణముచే చచ్చుటయని 

యర్గమగును. తన తన్ తొంటిచే వెడినదిగదా ? ప. ఇట తనంతట నర్థము" రా 

నున్న మృళిని (ప్రయత్న "వూర్వకము-గా తొంటిశబ్దము'చే నివారిం చిగందున చాడ 

 అంధువునయిడు నంధాను గాంధునివ లె” చూపిన దృష్టాంతము దీనికి సరిపోలేదు . 

దృష్టాంతము మృతిని "నూచించుచున్నది, wget దానిని సే.ధించుచున్న యి. 
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'అతినాదో అంధ ప్రసన్న రాభువవిమర్శము. 

శీ. ములీయయు ౯౪ నంధువునయడ్యన ంథానుగాంధునివలె”” నల్లుటచే నాకూత మున్నను 
ఆవివ్యూతమై యనాకూశతం బారయును. అక్లే సౌజన్యము కుండ వనుటయ ఆ 

కూత భందాకమే. 

ఛఈూర్వ మేవ [పయాతానాం ఖరమారీచ వాలినామ్ 

సౌజున్యముగ్ధః పస్థ్టాన మనసువ్నార్తితు మీవా నే. 

ర్, సౌజన్య ము_క్షపాఠమును సౌబిన్యముగ్ధ యని దిద్ది, తొంటితుంటి విజుగ్క 

అంధువునంబడు నంథాను గాంధునివలె (వాయట మానిన మూలానుగుణమగునుు ఆ 

హత ఛా 'సమ్భద్ధమనగును. సౌజన్యముగ్భు ండనంగా ఆమి తులమీంది ఇలిమిచే గుణదోవము 

ఎకయనివా6 డనియస్థ్యము. ముందు వారువోయినచదారి మీదన రామచాణము'ే 

నావు, వంతులవారి శై లిగానే తద్దోవములు లేకుండ వద్యమును గవరించెద, 

' అకటఫౌజి న్యముస్థండవగుచు నీవు |ఖరనిశాటుండుమా రీచకర్చురుండు 

వాలియనుమున్ను చస్న యావ_ర్తయం జెపోవలోరుచునున్నా వుపొల'సుదిండి. 
ళీ 

6. మజీయు అంధువునంబడునం థాను గాంధునింయం 'దొకవింత యగవడు' 
సన్నది | వడినవా౭తు _ప్రథమాంధుండ్కా. ద్వితీయాంధుండా ? వరుసగా నిద్దజుం . 
డిననేగాని దృష్టాంతము. సరిపోదు. వంతులవారి వాక్యము ద్వితీయనిమాతొమే కూ 

్పనుగాని (వథమునిం గూల్చదు. వడువి శేషణము 'సమా'సగర్భగతాంధునికిం 'శ్రెల్లదు 

ంత్యాంథునికిం జెల్లును. ఆద్యుండు వడనిచో [అనలా ఖరాదులకు అపాయము 

నిచో] తదనుగతిజే నంత్యునికి [రావణునికి], అంధు పౌతము [అపాయము] ఎట్లు) 

వశీ తార్ధ సంగతము గా 'తెనుయవాక్యములు (వానీకొన వీరి కిక నెన్నియికిం చెలి 

మట! ఈపాటి వద్యమయిన మూలమునకు సరిగా కుదురదుగచా ! 

౯౬ -వ వుట, 

6 అంధువునంబడునం థాను 'గాంధునివ లె. *” 

' విద్యాధరుండు._వీనిచే సౌహతంబుగం బలుకంబడుంచానినంతయ విందము, 

రాముండు.......వాక్సాయకముచే వ్యృాదయమునం గొట్టంబడినట్టి వాంయ 

2209 బ్రం_క్రికంఠుం డిశు 'జేమివలుకలలడు 9 
| 

1. రంగముందు విద్యాధరియ విద్యాధరుండును దవ్బ తృతీయుండు లేండు; 

మప్రవేశమును ఎఛటను ఇంక జవ్చ లేదు, ఇట రాము.జె ట్లుట్రివడినాండు ! తెలివి" 

వారికి దీనం డెలియదా ఇట నేదో గొద్చతవ్వున్న దని ?. ఏతన్న్యూలము. 



స _పమాంకము, ౯౬ = స్తుట, ౨౯ానా 
గీ 

విద్యాధరక._అకర్ణ యామ స్తావత్సాకూత చునేన ॥ రామ! ॥ వాక్సాయ 

“కేన వాది తాడితకి కినుధు నా వత్యుతి దశకంథధర:, 

బి.  వలుకంబడుదాని *...._ ఈమాట అమూలకము.. ఇది లేక భాపీత ముసను 

(గ్రము అనన్వితము. కాన దీనిని పీరు చేర్చుకొన్నారు. ఇంతియగాని ఇది లేమి 

లింగము-గా వాస్తవదుయినదోషమును గనివట్టలేకపోయినారు. శ్రి. ఆకర్ష యానః 

మొదలు దశకంధరి అను తుదవజుకు ఈవాక్య మెల్ల విద్యాధర భాషితమే దీనినడుమ 

అంధుని ముదణముచే రాముండు వ క్షయయిగాండు. వాక్యము ము[దించవలనీన 

రీతి యిది. శ్లీ. రాముని కిర్మువక్క-లం బెట్టిన జంటగోడలను పడలొట్టి వేనీ విసర్హ 

బావులను శూడ్చి వేయవలనీనది. -ఈము[దకండు నాలుగుగోడల నడుము రెండుచావు 

లు కట్టించినంయయాకూత మేమి? అరథత్నీతముగాం బడుటతై గోడలు వాటుకొఆకు, 
ఒకళవావి తనక్కు రెండవది తన్ను అను'సరించినవానికి. ఇద్దజు మెకటనే వశిన నిజు 

_ కటమగున్కు చావుతప్పినం దప్పీనం దవ్వును, వవావ్యారి వీని ననుసరించవలనీన దే ! 

విద్యాధరః.._-. ఆకర్ష యాము స్తావ తృాకూత బునేన రామువాకా ంమశేన వ 

దికాడితః కిముథు'నా వత్య్యతి. దశకంధర!. 

విద్యాధరుండు-_విందము గాక ఈ 'రామవాక్సాణము చే సాకూతము"గా ఎదం 

గొట్టయుడిన యీోదశకంధరుండు ఇచ్చుడేమి వల్కు-సూ! 

అంధువునంబడు నంభానుగాంధునవలె నను. నిజో_క్రి సాంగోపాంగము గా 

అన్వయించినదా ?. ఈ పాటి స్వబుద్ధివిని యో నమెజుంగనివాండు కవితాత త్తని 
త్రయ! లోకులు కన్నుమూనీకొనియ న్నారు. ఈణథావ కిట్లు విషముపోయు వీకే 

లోక లామెను ముగించినట్లును తాము సంజీవనము నేయచున్నట్లును ఎక్తుధ్యబ 
మునుగూడ లోకులు వార్షి ంచుయు శూచుచున్నారు ! ఇట్టిం డనుండి జగదీశ్వరుంజే 
ధుకాక్లాన.గు రథీంవవలయను. 

వ ఖరుండన నెంతవాలియనంయగంగపి మారి చుండన్న బింకత 

ఇగ శ్లరముఖజంతులందునిమికాం చెద వేటికఖర్వగర్వమీ 

2286. వరయయమువచ్చెవీ డిటదశాగ్యు డు స్వ కవు ర వారణొఘుముకా 
ప remem 

అటుగాకున్న; : 

శ్రా న 
శ్రీజావామురకోములానై లలవ శ్రీపీళఘుర్హా ంబువో 



300 అంక రన్న రాలావలి పటన 

శ్రీలండీకండునం మై క్త )౦ండుజయ[క్రీంగాంచుయలంచా స్య 

ల్లీలాలావముచేనవ పవబ్బుతయశో లి'వ్ఫుం డెవండాననికా, 

నమూ. ఖరకి కీద్భ గ్వాలీ కపి రపిచ మారీచవాతకః 

' కరజ్య స్తా నత్వా కథమపీ కథం దృవ్యనీ మనాక్ 

అయం పశ్య (పాపో దశవదననామా -నురవురీ 

కరీన్దాణాం సేలారచితకదని పష్బావదనకి, 

అథవా, 

కాళీ శేసరశేసరాఇఖ్బలసటాసాటోవనం పోదిళ 

(క్రీడా చొమరకోమలానిలలవాచా న్యశమామృ!కణకి 

(శ్రీనా నేవ దశానసో విజయతే తస్యాస్య పళఖ్బానన 

వ్యాపార్యపతిపౌదనై రసి యశః కీదృక్సమున్మీ లతి. 

ఈ శ్లోకమునకు తెలుంగము దణములో కొంచెము భేదముకలదు 

"శేఫీీ(సరిీన "రాఇర్చితసటా అ జి కిల ఊఉ 2 కలీ (ఉలి కక 9 లతల వా ఏ 

న arene, ల. పలి తస్యా స్యవఇఖ్బానన 

వ్యావో రేణరణేవ్యువహ్ను తయశ butane 200 

ఖరవద్యము, “--పాసజిక్తు:._.ఖరుండు అర్థలబ్థుంటే. 1: 'ఇురముఖబింతులకా, 

రి, అరదమను, శ్రి, వర-ఈ మూండును ' వెజబొమ్ములు, శీ. ఈవ్రు గ్ర, వానీంగాం'చె 

దుక... ఈరెండు పాదచవూరణములు. 6. ఇడునని వాష్కవ పట్టుకొ న్నారు కొడ నే. 

డీనది. ఈ మాట "లేవన్న పద్యము కొంతచాగుగానే యుండును, దశాస్యుంయ సరి 
యని విభేయాంతముగా వాక్యము ముగియును, ఈచెడుట యొకటి దావరించినం' 

దున దీనియన్వయముశైై. శ్లేశము గల్గుచున్నది. వచ్చనుక_ర్త దశాన్యుండు. 17. -కాం' 
ఇడునక. ఎనరు ?.. శేసరియా? దశాన్యుండనియే జు న్యాన్వయము గా నవ్వ 

కొనవలయును. క్రి. అవక్షమునే. భానీలు ఏల? భానీలుట వానీరగాంచుట గాదా? 

వదజఖేదముే మీకు రోంత -'తెలియదుగావలయను: గెలిచి వానీలగాంచడు శేసరి 
వాసీంగాంచెడుకా. ఇవ్వుంతై న రోంత వేయచున్న-దా? 0, గాలి చినది శేభరయా, 

| దశాన్యు౭ణా, వారణములను తాను గాలి చి శేనరివానీ నెందినాండని యన్వయనూని 

దశాన్యుండు వారణొఘమును గాలి చినశేసరివానీ నెందినాండని ాయాన్టంయమూ ? 

(కథమవమ్ముగ భాన్సీలువద మక్క-జు లేదు. మణీయ నీవక్షము సరియనగుంగాదు; 



స ప్రమాంకము, ౯౬ = న్రుట, కింగ 

“కేసరి 'స్వఃవురవారణతాఘమును నొట్టంజాలదు. రాబ్లణుండు కొట్టి నాండు. "్రీన్రరీ 

కన్న నెక్కు_డు కృత్యము చేనీనయితనికి ేభరివానీం జెవ్చుట 'సరిగాదు. ఆశేగరి యి 

తంజే అని యభేదమే చెప్పవలయను. గజెవిశేషబమును గొట్టిన శేసరివిశేషమగును, 

ఆయన్వయమే ద్వితీయపతముగచా,. ద్వితీయవతుమున ఆశేనరి యితంజేగాన, 

వానీంగాంచెశుకా అనంనాడదు. కావున వీరివాక్కు.. వీరికే ఫలించిన దంటిని. 

10. మారిచుండు.. మూరీచుండనినదా రూవము. ఈరూవము భందిస్సునై వేనీన 

మవముగా నున్నది. 11. వీనియోన. మేమోగాని వీనిని భోజరాజు రెండుమార్లు 

సీయం డన్నాంతు. ౯ మారీచనీచం జనయామ్బభూవ, ౨ బూరీచసీచములి రాహావ 

మారచయ్య,. * ఇటస్వవర్లు కం డై నను తనకత్యంతో వ "కారి మైనను-అదియెల్ల 6 జూ 

డక రావణుండుగూడ వాతకుం డన్నాండు. కాన వీని కిట ఖరవాలులకు లేని వాతకబి 

రుదములో ఏమోకారణము స్వారస్యంబునుం గలవు. కాన బాతకకుత్చ్సనను నాతీమా. 

ర్పుట సరిగాదు. 1్లి, తక్థరముఖ న్. తచ్చబ్దముచే వరామర్శనిద్ధించి యకడంగా న 

“నావశ్యముకగా, బిగువు వేని 'సడలుడుకవనముగా మిల ఖరయసుట ఖరమే. 13. తు 

నిమి, మూ. కథముపీ వాత్వొజు మహా వయర్నము చేత. తునీమి. ఇటకథనువి అన్న 

_యర్థమును భవభూతి యీ౫లాగున వివరించియన్నాండు. 

వృన్దా సె "నే న వివారణీయచరితా శ్లీష్య న్లు హుం వర్తతా౦ 

=. సుష క్రీ్ర్రదదునే వ్యఖజ్థయళసో లోకే మహాస్తాూ జూ 

at యాని (గ్రీణ్యకుతో భయాగ్యపి వదా స్యా "సక్ సా. 

" యద్వా కౌశల మిష్ణ )'సూనుదదునే త్యతావ్యభిజ్ఞో జనః, ఉత్త, 
3 

'ఈముక్కు- పరమనీరసముగాం డోంచి అనలగా (వయోజనము శెలియక్కసం 

తులవారు త్యజించినారు. కవికవితాత త్త పమునకు వీరికవితాత త్త పము ముహాలేజున్సు 
నకు తిమిరము గా నున్నది. క్ష. అరయుము.. మూ, వశ్య == చూడుము, ప్రత్యత 

ముగా నైదుట వచ్చి నిలిచి యరయు మనుట బుందము, 1గ్, గనవదన గామా... ఆఅ 

నిమూలములో, నామశబ్దముకూడం గలదు. అందులతాత్సర్యము. ఆేరు విన్నమా త్ర 
ననే శత్రువులు వలాయితులగుదు రని, "దాని నె తి వేనీకొన్నందున ఆస్వారస్య మిందు 

- ఇత్తనలనీనది. దశాన్యుండు, శేసర్సి-అనియిట్క దశవదసన) వంచవదన, అని మూ, 

16. మూలములో. వంచవదన; శబ్బమున అయిదు మొగములవాండు అన్గుశ్లేషయుం గ 

అద్భు 17. నాశ క్రిలో భగమునశే నురగ్గజము లెల్ల సూడిన' అ థరని, అది .యిట 

థ్యంసకుయినది. | 



309 ఆం(భ ప్రసన్న రాఘవవి మర్శము. 

| థీ శేభర్యాది. _ఆబ్యుము వానీంగాంచేడు చేత వెడినట్లు, ఈవద్యము 18. లి 

వుంజెనండాననిచే లిచ్చుం జెవండును లేక ఇడిన్లది. సూశ్వార్థమున కర్ణము: a 

ఆటగీంగములజూలుతో  చేనినయాటజల్లియొక్క_. పిల్ల తెమ్మెరలచే ఎవని లెచురు పీ 

లువయిడినదో ఆశ్రీమంఠుండు. ఉత్తరార్థమున నళయి చేటిని (౧) వంచొ 

ఇెవ్వుటచే. నెవడు అవమహ్బుతయశొన్చును యుద్ధములోం బొందలోరుసూ ' అట్టి 

యూవం క్తి వక్త (డు జయ్యశీం గాంభును. త. వం క్రీవక్తు )ండు జయ[శ్రీం గాం 

చున్సు వంచాస్యలీలా లావము ఛే ఎవ్వండును 'అవవబ్బుతయళోలి వుం గాడు. 

ఇట 'పూశ్వార్థమున. రావణుడు తాను శేసరులను జయించినవాండని వెన్ను 

కొన్నాండు. ఇందుచే ేసర్యథికండుగదా | p శేసర్యధికండు శీసరిలిలచే కీర్తిగోరుట 

నరిగాదుగాను ఊ _త్తరార్థమున (వథమాన్వయము _'సరిగాదు. ద్వితీయాన్వంయమున 

ణువ్వండు వదమును -కొకీయా శ్రయంత' కయాగవడి గడ్డ్జిపిడికిటియంత భలబు-గా 

రావణవర్ త్యావిరోధము గా ట్రశ్నార్థకముగానే యర్థము చేసికొని, అవంవా స్యలీలా 

లావముచే నెన్వాండును యళోలిప్వుండుగాండు” అను లగోకసామా న్యూ _క్రిధావమును 

తప్పించి వకృతో క్షిగానే సాధించినట్లు టీక విధించి, రావణుండు పంచాళ్యలీల్యాడ 

తిపేదసచే యశోలిఛ్చుండు కాండని యర్థము చెవ్వదము. అట్లు పీయ తాగు లిచ్ళుం 

ఢు 'కాండని ఇవ్చుకోనేల ? లి-వ్ళుండని, యెవరన్నారు ఏ వ్ంజే 'పూర్వవద్యమున లి ( 

"భ్ఫువాయినని దీననే తెలుపుచున్నాండు. తద్వా వ్రశూతార్థము ఇట. నిట్లు చెన్సకొ 

చ్వాండు, అటయిన 'స్వవచనవ్యాభఖూతదోష ము, దానిచే నగ ంబద్ధవ్రలావీత్వమును 

పీనికిం దవ్చవు. యశోలివువనై యట్లు శెవ్వకొంటి ననుటకన్న మూర్థత యొండు 

'శేదు. మూలములో వీనికి ఈ పెద్దమ్మ ఆవేగింన లేదు. తాను sold ప ఆశ్లోక 

మున చప్పి నాంతు. 19: తన కభావ ముంతియౌగాదని, గజవాంతమైన నీంగమునుగూడ 

శాం గలిచినవాండన్సి యూక్లోకమున6 చెల్పినాండు, అథవా అనుట 'శూర్యో క్ష క్షశేసరి 

సామ్యము నిజి వభావవరిమితి యను భ్రమను నివారించుటకు, “క్రాన్ల నీలిబ్స యీవద్య 

మును మాపినది. వంఠతులవారి కిట మూాలవదముల కర్ణము తెలియలేదు. యశః కీధ్భ కొ 

'సమున్షీ లణి.... యశః జూ కీ రిని, కీదృక్ ఐనా (ఎట్టివాడు ఎవండ్సు 'సమున్షీ లతియా కో 

రును, అని. (గహించినారు. శ స్యంయమాచార్యులై నల మిది, ఇందు ముణీయ విశేవము 

లు.-్లి0.  దిగ్గజిములకన్న ఇతని"కేశీ కేసరి బలిష్టుమూ P కాన పాఠము - శరిగాదు. 

1. కాళీశేసరి యనుటయే “గరి. అవచబ్న తళష్టమున స్వార'స్యము లేదు. దానిని పొం 

థికసుందించుటకు 'స్లేనమువలయును. 2. - దుణలీయయ నిందును మూలముగోంగల దశా 

నన జంచొనన శబ్ద్బభయోగమదుందుం గల. స్వారన్య ము-వ్నక్త 3) ఆశభ్య యని. వళ్యా" 

యపదోపానముబే ఇెడినది. ఇంటియగాక దీనిశశ్వాతి. లక్ష స ణవాక్యమున' అ జథాన్ల' 
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నత్వము జేనెం జెం.బం చాసనత్వము చే నేమి” అనుచాగం గలభరామర్శకు ఆపదము 

చే ఇటనున్నంగదా. సొంపు 'గల్టును.  జిత్తులు---ల్లి8. ఉల్లసన్మ ౭జుల_.._పాదానూార 

అము, ల్లిడ్షీ.. కీ (ళు 25.: ae Mort తులు. 26... క లంశజిక్తు, 

27. Cees 

-భగ్న గాక. 
మ మదముంబోనిడియివిఖీషణువ లెన్మా రాము పౌదొబ్దమం 

[27] దుందగం జేరుటంగణ్లు తుమ్మె దగనంతో వము అంపంన్లే 

2968 నిదిక_ర్రవ్యము గానిచోమిడుత గా నేకమ్ము దుష్టాత్మ దు 
రదుంకౌకూలినకు ంభకర్ణువ లెరామన్ళీత బాణాన్ని లోకా. 

మూ... దూరోను క్షమదో విభీషణ ఇవ న్యఖ్బ చ్చిర శ్నేఖరకి 

గ్వచ్చన్దం చరతారవిస్టయుగశే రామస్య భృ జ్లో భవ 

"కే న_క్త్షంచర్ల కుమ్మృకోర్ల ఇవ వా కర్ణా _న్లచ। కీభ 

"చ్చాపోత్స జ్ఞ విము క్ట కచాణదహనే సద్యః వ వతష్లో భవ, , 

1 మారాము_రాము అని భూత మున్న నింతకన్న బాగుగా నుండును. 

అయిన నేమి చేయుదును, ఈకాలమున యతులు నూ నవేశీంతురు. 22. తగకా--- 

దీనికి పాగముకర్త. 8... చేరుట _-రసభంజకపాదవూరణము, తుమ్మెదగంగమ్మునా 

వేరును; పాదాబ్దమందు తుమ్మెదవు గమ్మ నయా పాదము నయ మనియర్ట 

ము. 4 తుమ్మ దగరగమ్ము -గయమ్ము అనుటకంకొ గబ్బు అన్న మేలు. గ సంతో 

వదు మ్యాంగాంతిక నేసి -ఏమి వీనికి నీత దక్కునా? ఇంద్రజిక్కురభకన్హాడులు చచ్చి 

నదుకిఖుము తీజునా $ ఏని శెట్టిన ంతోషమ్ము ను లేదు గాని సంతోష ము పరమవాంచ 

వర్మివాజకాచార్యులవారికిం గలుగును. శ్ర. ఇది క రవ్యము గానిచో=వా. ఈరెండు 

నెకటియే జెలగ. దానికి వా సంకుచితావన, తెలుగువాక్యము వ్యాక చితావస్థ. 7m 

నేకు గానే ఫీనీచేయం గానే యిీవాక్యము చక్కం గానే యుండును. 86. దు 

ష్టాత్మ--ఇది 'రావణ"ంబుద్ధి మైనచో, అస్థానసంరంభము, రావణుడు. పాచా 

_కాంతుండై నచో దుష్టార్ముండు కాంతా ని అవ్వడును దుష్టాతు ండయ్ని అమాటను 

త శ్రయణవటోవ న్యాస shed వ్మిగబాణవతమందన'నేల9 ఈవతుమం'దేగదా దుష్టుం 

డగును ఆశ్రయించిన నిర్జోషుం డగునుగ'దా, యని సమాధాన మేని, ఇంకను ఆశయిం 

చుసో వృిగ్రబాంచుసో తెలియక తిట్టుట తెలివితప్క-వగా నున్నది. 'సంబుథ్ధి గాదు, 

కుంబ్లకర్ణునికి విశేషణబుందుము, అని యు_క్రియేన్సి,. కుంభకర్ణుడు రావకొజ్ఞ చే రా 

ముతోం బోరమడిసెనేగాని, 'స్వార్థమై 'యట్లుచేనీనవాయయ. గాడు, 'స్వతం త్రు౯జేని 

వానిదోవములు శొవ్ముట భష ణార్థము. న్రము చితమే యగును. ఇట గోట్టిగందర్భము 



కిరిక ఆంధ [ప్రసన్న రాఘువవిముర్భము. 

గాదుగాన తద్దోపోవ న్యా 'సముం అనుచితము, బలవంతుం డయ్యును రామునిచే జొచ్చి 
నాయడు అనుటకుమా[భమే కుంభకర్ణ సౌమ్య మక్క-ఆఅకువళ్చును గాని అంతకన్న్యం 

బనికి రాదు. కొననే . మూలములో. ఈ (దుష్టాత్మ్య] (వలొనము లేదు. వంఠులవారు ' 

ఈపద్యములో 'సెకచదు త్కా_రము వేనీనట్లనవ డుచున్నది. ఏమన, 3. తుమ్మైదతో 

. విభఖిషణునికిని 10. మిడుతతో కుంభకర్లునికిని సంబంధము (లెంచినట్లున్నది. విధీహ 

ణస్రాద్యుము చేరుట శ్సే కుంభకర్ణ సామ్యము కూలుటకే అని పీరియన్వుయము. 7౬ 

బోలు, రామనీతచా ణాగ్ని కూలుటకు అధికరణమైనచో మిఠుతకుం గానేరదు, మిడు 

తై న కూలుటకు -గానేరదు. మిడుతక అగ్ని సంబంధము బలీయముగాన్య, కుంభొక 

ర్లునికే నామము వేయదబు. (పైగముడైౌ 11. ౪ దుష్టాత్మదుర్త్య దుంజై కూలిన అ 

నునీదుర్భాహలు వలుకకున్న మూలమందుంబోతె నన్వయమగును. భుంభాకర్గునికి నామ 

మక్కఅ లేకయే యుండును, అట్లీ 12. (దగంజేరుటి లేకున్న విఖీషణుండును మూ 

లబుందుంబోలె నిటను నిశ్చయముగా భృంగ మగును, 

నక్టదుయిన'నరకులు.13. దూర, 1శ. న్యఖ్బ చ్భిరశ్నేఖరకి 15. స్వచ్ళళ్ల 

మ 16 రే 17. న_క్టంచర, 18-94. కర్ణా నచ్యకీభవచ్చాపోత్సష్ఞ విముక్త, విగ్ర. స 
ద్య, ఇందులకుబదులుగా తేలినచెక్క.లు ఎళ్లెడలగవే, ఏజుకొనుండు, ర్లిడ్రి. గవేమణీ.. 

. యమైన నీవి రాముని శరణు చొరుమ్సు లేదా తద్భాణముచే నిజె మడినెదఖ. 

_మూలములగే నైల్ల సారభూతమైన వదము 'సద్యశి (ఇవ్వ జె] అనునది, దీనిస్వ్వార'స్య 

మేబున', 'నీకన'కాశ మీయ్యము అని, అది 'తెనుంగునం బోయినది. ల్లి. ఆయర్థము 

తుదను '£ భృజ్షో భావ ” వానికి సరిగా ఈయర్ణముతుదను € వతజ్షో భవ,’ అనుకూల 

కల్పము “భృజ్ఞో భవి వతికూలకల్పము 6 వతజ్మో భవి అని యనస్ముళుతిసామ్యము 

షో పోపిత మైన స్వారన్యచందిక యో ెనుంసరామువుమోర నద్భశ్యమైనది. 

| శ్ర అభయ్యెఖండితమిష్వా సమనుచువగవ! క కూన-రాయింకనేచే దేనియరుళరాయ 

2964 ధంబురగడ డంగము మణీ యుయద్ధంబు నకి చ| డీవు నాతో డయోరాడనైంచిలేని. 

ఈవు 'ఛాతోడంయోరాడ నెంచితేని..ఈముక్క-. వద్య'పూరణము, చక్క 

గా విటి స్పేనట్లున్నది. 
శొ౭ ఎవ ఖ్; _ 

చ| ఎదిత ననాకు సామ్యము నశెంకయనై సె కక దమనానియే 

[5] పొదవంయదా వెంబల్మ్మ జు'స్వరుత్సలద్భజు ఖచం[ద్రనోనదు 

2269. య్యది విన వేమియియ్య చెదశా నన బాము వటీరకాననా 

నృప రన తనయ విలా తర ారృంర ఇ చక నవక. క 
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మూ. ఆకర్ణిత స్తవ దశాననచాహుక్షీణ్ఞ 

డీఖల్డకాననభణీవ న చన్ద )హాసఃి 
యేన 'స్టనామవదసామ్యరుషేన పీత 

స్వర్లోకలోలనయ నాముఖచన్ల విసి 

ఇంచుమించుగా, 1. ఎంతయు సై (వక==కోవమూని=ాఏపొదవంగ, వల్లీ, వల్మ్యజు 

లన్ని విన వేమి=వర ఛ్యానము-గా నున్నా వేమి ఏ లేక్క నామాట వినిపి Boga 

మి అనియర్థము ; నీవు వినలేదా అనునర్థ మ'వేజీలము. శ. విభాజిత పార్వణ చం 

ద్రజాగముకో..-ఇది వంతులవారి సొంతము. ఇందలి కా కొనమూలుగు. ద్వితీయగా 

నన్వయింవదు. సముచ్చయ దున యోగము లేదు. వంతులవారు ధర్మార్థము చేర్చి 

నేవిశేషణము, వర్యాకదముము౦, చెలువదుగాన దానిని జయ బేవుండు వేయ ల్రేదు. పీరు 

దొనియక్కు- ఎన్నిదమ్ము డీలకు కొన్నదో అది యేల వెవ్చకవదలినారు? పోదావూరణ' 

"ములకు చోటుండదనియా? -ఈపద్యములోని వ్యాకరణ పాండిత్యగదుకము.- గ్ర, తన 

నొమసామ్యుము. .--నొమము తనచ్చా సామ్యము తనా £ నామము తనదేని 'నమా: 

సము ఘటింవదు. నాము యని ముగాగదుము లేక సాధ్య'సమా'సము గాం గూడదు, 

“దానిపేరు తొనుంచుకొన్నచో తన్ను తానే ఖండించుకోవలనీనద్సి తనపేరు అది 

యుంచుకొన్న చో దానిని దండింవవలనీనది. వంతులవారి'న్రనూ'సమును చక్కగా 

అన్వలుంచువారు దానిపేరు తానుంచుకొని దానినిదండించునట్లు వద్యార్థము SEN 

వలయును. ఇది యశసంబద్ధముగడా, 'సంబద్ధము 'నేయటనై తనజీరే అది యంచు 

కొన్నట్లు అర్థనుగా లేన శబ్దమునును నాదుతో శేర్చుకోవలయును. ఇది అలక్షణ 

ముగదా, కర పంనాత నిబశనార్థము తెలిధయీోకపోయెంయగాని నిట నాళు లాన్నాకరి ఖా 

నీకొన్న -ఈలక్షు ణదోపహు ముద. 

వు॥ వదియా చాహుల శీత నేదశదిశల్ వధ్వం'సము౦బొంద వే 

[3] రృదియా చాహులుభారమా ఠములుగాంబల్పాందురు దుండగుం : 

"2272 గదయా రాధ్యుండు కేశ వుండుజడథింగాగూర్కు-. నెల్ల ₹ వనం 

శదిక _ర్షవ్యబుటంచుగెంయుచునులంశేశుంథుఖేదింజ ఇడుకా, 

1. బల్భ్బాందు---బాసువులకు [క్రింయయా ర్నుదునికి జేకవ్యతాసభుర్థకవిశే 

పణనూ 0 రి. జడథధింగా గూరు్కు.--కూర్కుూట ౦మడ్డమ్యా జలధి యణ్ణమా P శెంథునే 

ని కాళబ్దమును జలధితో శేర్చనేల? జలథింగా గూర్కుం6గా నెశ్చునని రెంటిం పెట్ట 

శాదా ఏ అధికనదున కధీకభల మ్ముగునుగచా ? శై చామువులస పొమగిరిహై-గ్భార 
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“పె౦౬ ఆం (థ్ర[పసన్న రాఘవవిమర్శము. 

ఛాదికి అనిమూలదు లో నున్న బీనేషణమును ఇందు చల్లంగా వదలిచేయటకు6 గార 

అణ మేమి? . 

చు॥ ధనువుళ్టి ద్లములోనుగాయగలుగుశ స్త క) ల్ఫెడంగ్రద్ధుండై 

[10] కనర(గ్రావణుండొరరామశరకృ త్త త్తన్సీ స్వెయమూర్ధంబులక- 

2282 నియవ్వెక్తుననింగనెక్కొకటినేతై కొందువే! శ్చేతుల౯ా 

బానరం'బై. కన లకంచుకుండనభుం రము ల లెను ఫార్ ంబ లక, 

లభువుపై న_పాగముగాన 'దానిితల్లి దండులు 1. తనరంయ్య శ్లి 9, పొనరమ్మ 

యిరువురును ౯ కని * రెమోగడ్నేముము విఛారంచుకొనుటకు రాకమానరై రి. 

3. రామశరకృ త్త స... -__ రాములవారు తదుతలలనే. ఖండిం 

చుకోొని రని దీని కరము. స్వీయశబ్దము -రావముని కేగాని రాములకు6 జెందదన నువ 

వ్త్తిలేదు." హను బహు వీహొయై రావణవి శేషణ మాయెనేని అశ్చుడు నీ స్వెంయ 

శబ్దము "'రావబునికే అన్వయించును. ఈపంతులవారు లక్ష్ష ఇబునివై కన్ను వేనీ యళ 

నిం గడతేర్చంగా అంజనేయులవారు రజీంచినారు. ఇట “రామునివై కన్ను వేనీనారు, 

. ఎవరు రణశీంతురో తెలియదు. శీ, వేక్సేతులకా ఇప్పటికి కొన్ని చేతులను చెవ్పకయే 

వేక్సేతు లనుట యమయసంబద్ధము గానున్నది. కై కొంచుకా అనుచో శై శబ్దము ఉన్నద 

నుట తిక్క శైయగొంచు అనియేని లేదు. గ్ర. ఒక్కొకటి ననుటచే ఒక్కాక్కతల న 

ని యన్వంయయ మగుళున్నది. ఒక్క_టొకటం ౫ యగొంచు అనియన్న కొంత నకివడు 

ను. 6. మ గెగయించుచుక ఉర పముగా విసరుచు అని యసర్ధమగుచున్నది 3 

[రామునిమీందికి | విగరుచు అని యార్థముకావలయు, కానిచో (కద్ధుండై యన్న్యప 

యొోజినము లేదు, ఇతరాయయధములు లేనందున తనతలలనే [పిరంగిగుంట్ల నుంబో ల] 

రామునిమై (పయోగంశెనని భావము. 7. భుజంబు లేయ సార్ధ ౦బు లక మూల 

ములో ఇరువదిభుజిములను అనియున్నది. భుజములు రెండు సౌర్గము అయినను 

భుజములు సార మగుటయేగ'దా. రి. ఉవ్వెక్తున అన్నను కదికతితన ఒకమాెటు ఖం 

డితము లయ్యెనని యేర్పడదు, మూలములో' ఇరువదింటిని 'నభలీకరించు నన్నందున 

పదితీలలును (క్రీరూములు ఒక్క-మూాఅ నళకికిరని యర్థము నీద్ధించునున్నది. ర. భుజం 

బుల్" సౌర్థ ంబులక_భిన్న విభ_క్షికత లేవన్న సరి. 1 ఆవిశబ్దముంగను(డు, 

భనుర్ని శ్రీ)ం శాది వనారణగణ చే దకుపిత 

దశా న్యః స్వానూర్థోస్టీ he 

కర రేనై. రేకై ర్నభనీ భృశ మాదాయయగవత్ 
లి 
వవ న్నృనై ర రై 'గృథలంతి దోర్వింశతి బుషి, 



స్ర్తమోంకము, ౯౭ = పుట, 208 

వ ఎటు లెటు రాజము చాణములం్భ _క్తము రై ద్లోసరుందశాననో 

[183] ద్భృటశిరముల్ నభంబు నదినస్పతికింబులకాంకు రాశితో 

2295 నటులటు శేచుంజెం'వుగం| బవార్ణ తరంగములిందు నిక 

(ప్రాసజిళ్తు-. 1. ఉద్భట ల్లి, పటిల, యరిజిత్తు 3. వర్ణన. క. సంపు పా, 
ఈవద్యము నకు నిర్భాథమైన యాస్వయార్థ ములు. రామచాణము ల'చే రాన 

ణశిరములు ఖండితము లై యొరిగినకొలందియు: ఇం|దునికిం బులకలతోలనాడ వార్షత 

రంగములు వఏచెను రామునికి రావణశిరక కీడొవిసోదాదరములు ఏచను.- ఈ "ఫు 

లకాంకురాళిని శూర్వమున కస్వయయముబేనికొందమన్న "పులక అెగురునా P 

5 

మూ,.---ఏతా న్య న్య యథా యథాశు విశిఖై ః కృత్తాని రత్న£వ టె 

రుదచ ధ్గచ్ళ_ని ని శిరాంనీ సీతివులె ః సాకం దినాకళివ తే? 

ఉన్లీ ల_న్లి తథాతథా రఘువతే ర్లః ల 

కణ్డచ్చేద విసూదకతుకభారవ్య గీభవచ్నే తస! 

టట త్రములయిన రావణగిరములు దేవేందుని[ీతి-పులశాంకరముల " 

తోంలనాడ నిగిడినకొలందియు కంఠ చ్చేదవిసూదవరాయణ చిక్తునికి (శ్రీరామునికి వార్ష 

మ. నిగుడుముండెను. -- తాత్సర్యము, —రామబాణములకు రావణకిరనులు' ' 

తెగ నంగి ఇెగయుయండెను. వానిం గన నిందునికి ఫీతిచేం బులకలువొడముమంటె' 

ను. విశేషముగా తలలను తున క్రీడబే "రామునికి నార్ష . మెళ్చుచుంజెను 3 అని, ఈ 

యర్థము వచ్చునట్లు గా తెలులసవద్యమును అన్వయించుకొందనున్న 6. దివాస్సతి 

కక అనుకివష్టికి బదులు దివ'స్సలియొక్క- యని యొక్క_పష్టియన్నరయెడల నందు 

అకను కూలముగా నుండును. అవ్బటికిని ఊఉ _్రరార్థమందు అన్వయము కస్ట యే, 

7. వార్ష తరంగములు. . , ఆదృ్భతులకు విశేషణమా,, , * ఆద్భళులు, వార్దభరంగములకు విశే 

మణమా 9 వార్ష తరంగములు బహ్మువీహి గానేరదు, ఆద్భతులను బహు(వ్రీహిగావిగహిం 

చుటకు లెక్క వట్టి యే గాని సామాన్య వక్ఞ చాలదు. కాన ఉఆభయంబును ఫఘుటిల్ల దు, 

ఇట నెకవిశేవముకలడదు. ర్రి. పంతులవారు చేతసః రభువతికి విశేవణముగాను వమ 

స్ట్యకవచనము గాను (గజాంచియండరు. ర. ఉర్మయః వలెనే చేతసికూత (చంద 

వోసమును నవుంసకముచేనీనదోవమునకు వరిహ్వారముగా వీనిని ుల్లింగము వేని] 

(పథమాబమువాచనముని తలంచి అబజబ్యవీహిగా తెని యుందురు. 10. ముణీయా 

మూలమున చతుర్ణ పాదములలో కంఠ చ్చేదము ఇవ్చయడినది. ఇందు మూర్ధకుర్ణ నోము 

శెవ్చండినది. కరన మనంగా. క్రీడ, చకుర్ధ పాదములు సమర్థ కములు ' “కాళ్ళ, 



కిరితొ 

11. శేదము చెవ్నటచే బంఖ్రఖండింబెనిను తలలు తజుగకున్న వని కౌతుకకారణము 

శెవ్బ్సంలడినది. 1కి. తలకాయలయాట యనుటచే అసం ఖ్యేంయశీర్షోత్స తి 'సూచితము 

"గాదు, నైంభవునిగిరమును అన్జునుండువో లె ఒక్క_శిరము నే |గ్రీరాములవారు బాణము 

లచే ఆకాశమున తివ్వుచు (క్రీడించుదుండవచ్చును. 13. అచేతనములయినయాతల 

శే క్రీడించినవనుట వరివి'సము. జంతువారినై లికి భంగము లేకుండ *దివస్పతిదా ” 

అనియు “మూర్థవటుకూటవిఖండన కేళకాంటీ,క౯- ? అనియు మార్చిన, ఈవద్యము 

నకు మూలముతో వెరము అంతగా నుండదు. మూలమున చతుర్ధ పాదము రగువతికి 

వ్షిశేషణముగా నున్నది. ఇందును అమ్లే ఈనూర్పుణే నయినది. 

౯౮౯౬వ “పుట, 

&i ఈళత6ండురాముంజేవజకు నే"వునందున్లు శిరంబులన్షశా 

[R21 
2297 

స్యాఠతవ్భాద్వ భంజలువంణావణి3ె ౦తయు 'నంత'సంబు నే 

యూతండురావణుం జెనయువ్భాత్త గృరనీరువాము ందునుంధ-రా 
జొతనిరంతరంబు గనుబజక్క_-యనెక్కొానియ౦ట చేంచదా, 

మ ళు 1 రావణు నంతోషమునకు "కారణము వ్యాద్వ్యథం జలువమి. గాని రః 

ఖండనము గాదు, మూలములో శిరణఖండనాన క్రి హృద్య థం జలువమికి కారణ 

ము-గా6 జెప్పంబడినది. వీరు ఆకారణత్వమును చెన్నమిచే గిరకిఖండనంబును నంత 

గమునకుం గారణమె వద్యము ధ్వంనీత మైనది. ల్లి, మూలమునుబట్టి .ఏవజకు చలు 

నవమికి. విశేషణముగా సుండవలయును. 

4 [21] ఆ|| 
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అయం యాన "ద్యావ త్పృశువ్భృాదయపీఠం రఘువలిః 

శిర క్లే చా సక్షొ rl దశవదన స్య వ్యథయతి 

అయం తొవ ర్తొవ ద్వహాతి ముద మమ ర శముఖః 

కి లైఠన్నీకా దేవీ జనకవలతిు శ్రీ ) నివాసి. 

నణ్మపాౌగము, సౌర త్యాగము. 

వికచకూనుదువి'సరవిలనీతదువునశి | మణిదమయోరుతల్పముననులీల 

గేండువండువాండునేండువండుయబుడమి | రావణుండు రాము రాగద్భష్ట్రీ. 

. వికచకానుముసోమాకీశ్లే వరాగవిభూసితః 
శశిమణిశిలాతల్పేఒనల్సే సలీలమశేత యః 

అయ చుయ ముఫై రోహిరూ ఢే క్షణం రఘునన్దనే: 

భువి దశముఖ శ్మేలే భూళీన్ఫటావరిధూ సరః, 



స_ప్పమా కము, ౯౮ = పుట, ies 

ఇందు, శకిముణి శిలాతల్పమునందు శయనిం చిసవ్వుడు శావణుండు 1. [జరా 

గవిభూషితళ్ని వుప్పాడిజే నలంకృతుం డనియు ఇపుడు నేలయబడియున్న తి 
9, [భూళిచ్భటావరి ధూసరకి] దుమ్ము మొ ల్లముచే మలినవర్ణుండు అనియు, విశేషణ 

ములు సౌరవంతములు కలను. తెనుయరచియితగారు ఏలకో వానిని, వదలినారు ? 

శే॥ "పెలుచ నెజమంటలి నుదె గ ల్వెలుంగం జేయ 

[3] నగ్ని లోయొ బ్బియవనిజయహవహావచ్చె 

2802 సమధికద్యులితోదివసముఖసమయ 

_ ముననునిగి డెడునినకరముకుళమువ లె. 

మూ, ఉ్దామహిలివలయైః వరిదీపి తాశం 

పశ్య పవిశ్య జన శేస్ణ్రనుతా .హుతౌశమ్ 

అభ్యుద్యతాఫమథి కా ద్యులిముద్వహా _ఫ్టీ 

(ప్రాళర్ష యాఖకలి కేవ దివాకరస్య.. 

1, వలమైః అనుటవే (వదశీజార్చి యని శుభనూచగ కవిస్భదంమను. ' 

అది తెన్లున "నున్న మైనది. ల. బుతౌశమ్ -- పాల్మివత్యశోధ నార్థ మైనయాయా ' 

రంభమున నగ్ని దేవుని యూమములచే నుపానీంచిరని "సూచిత మగుచున్నది. -ఈ' 

విషయముండే “రత్నా న్యాముఖ్బ సందీ సే వావి ర్టువుథి పావశే” అని భట్టి. అది. 

(అగ్ని లో” అనుట, బుగ్గి మైనది, బగ్టిమయైనదన్న ననవచ్చును. శ్ర. ఇనకరముకుళ 

మువలె--ఇది నీత కువమానము గాన మూలకారుండు (ప్రయత్న పూర్వకముగా బు 

యూఖకలికా అని _స్త్రీలింగము గాం జెప్పీనాండు. వీరు దానికి దృష్టిపిడతగా న-క్కుం 

సకమును జెట్టినారు. ఒకచిచ్చ 'సుగీలమయిన మూలమునకు సరిగా వఏీరికిం గుదుద 

రాదా? ( " 1 

౯్గా-వ “వుట. 

విచ్యాధరి...-మూడుమూదుము. ఇకండు తనవారితోడం గూడుకొన్న వాం 
[6] జీగుచుం బాలికలని శలన నరుగుదెంచుచున్నాండు రామచందుండు, 
9808 

రాముండు.--ఓయీ ! ' ఎట్లిశుడును బొడమెడు నిశాచర నేనాసోదరం 

.బుతిమిరినికరంబు 9" 

ఇట వంతులవారు 'ఆం(థీకరణము నద్భుతము గా తగులంబెట్టి నారు. 1. రాము 

డు ఇట ముజల ఆకస్మీకముగా రంగదుందు అగవడి 'మూటలాడం దొడంగోను. "రాజు 

(వవేశము ఉక్తము కాలేదు. ప్రవేశము  చెప్పకయే పాశ్రమెట్లు . రంగమెక్కు_ను. 



3౧౦ ఆంధ్ర క్రనన్న రాఘవవిమర్శము. 

మణీయయ సీవిఛ్యాధరమిథు నము ఈంయంకను తుదివణికు అన6గా రాముడు “పుష్ప 

కమెక్కి గూర్యబింబమును 'స 'నమీఫీంచి “నూర్యునితో ఛాష్కించి అయోధ్యలో ఇలు 

సేరువజప, బుణీ చాపి.౦వలేదు. వీరేమయిరి ? లట నుండిరి. రాములతో. గూడిు 

మ్పకస్టిమెక్కిరా ? రాములతో౦గాడ అయోధ్యలో వారియిల్లు'నేరిరా P రాముని 

చుట్టములుగా చేరిరా, నీతకచుట్టములుగా చేరిరా $ వీరిని శున్సుకములో ఏల ఎక్కని 

బృరి? ఏమివింత ! గాటకలక్షుణ గంధ'మేని ఏమూలనైన ! ఇట వీరు ( అంధువునంబ 

డు నంధానుగాంధుని * వలెనే తెన్టించినారు. మ్ముదకుండు అంధువునం బడలేదు 

వాని పౌవులాడబ్బులు వానికి రానేవచ్చినవి. వడుధాళతువు అననని కే అన్వృయించు 

నుగాన వీరే వడినారు. వీరి యాం(థీకరణమే పౌడయినది ;-ఎట్లన, నిటు 2. 

విద్యాధర భాషితమొకటి, 3 విద్యాధర మిథున నిష్కు_)మణము, శీ రామాది వచే 

శము, .ర్.లరామభాపషిత మొకటి, గ. లక్షుణభాషీత శ్లోక మొకటియుం గల గంభము 

అంధము[దకుండు వదలివేనీనాండు. వీరి తెలివికి అగంథలోవమువలనిదోష ము లగ 

వడక వీరును యఖాస్టీతము గాం దెనిగించి ఆంధభావను' మణీ తలయె శ్లనీయీకుండ 
'సంజీవనము చేనినారు. ఇంతేమలిమంతులు వీరు భామోదొర్భాగ్యము చేత 'స్వయంకోను 
లగుటయే గాక, చేత మెొకమానప త్రిక యండుటవేత పండిత వణీత గంభము లందు 
సణదోపని ర్లేతలు గాయాడ సంభవింబియన్నా రు. నష్ట్మగంథము |__ 

(విద్యాధర. త దేహి కర్ణామృత మిదం వులోముబొమె నివేదయావఃి! 
| (ఇరినిష్కో)న్రా | 

తతః (వదిశతి రామః నీతాలక్ష్మ తా 'నుగ్రీవవిఖీపతొాన ॥ 

రామి... అణు కథ మువగత ఏవ భగవానచ్భురమణిశ్చ రమాచల గూడా న్] 
లక్ష ణక, వశ్సి మవరయోాధి వేలాం చ | న స్విదానీక్ | మ. 

ఉద్దామది ద్రీ ప్రరదచఖ్బులకన్ల క్రూర | గర్జస్టలోచ్చలదళిత్ష సబ బకాక్ళశీని 
మీలన్నథాంనీ మృగనాభిసమానభాంని | దిక్క-స్ట రేషు విలన్ స_న్తితమాంతమూం నీ,” 

"ఉ॥ ఇందుకరాళిహిల్క_డలినే చిన పెన్ను రువందుందెల్ల నై 
రగ. యిందుగిలా౨బుకీకర "స మేతము నుత్సలమా లికారబో 
2825 బృందమునై. చకోరముఖభిన్న 'గముష్భిదమైచమత్క్శ లిం 

ఎ. పొందుగయి” "పుచుంబొాదలుభూరివియోగిని గాత్రవల్లి కళా, 

మూ, తీ రాజ్ఞే ర్లవారీషు ఫే సధవళా శ్చైవ లేషు సంవత్ 
పాథకికీకరినో వికానీకముదక్రోడే రజోపిజ్ఞురా!.. 



సృష్టమాంకము ౯౮ -క్టుట, 3౧౧ 

ఉన్ష్మీ లని చకోరచఖ్బుగవానే భరీ వ్రరూఢా శృమత్ 

కుర్వన్త నః ల _క్రరమణీగ్యాతే “నుభాంశతోః కఠాః.. 

ఈచందకిరణములు సా సంద్రం పుంగల్లోలములంయందు నుఠరువుచేత తెల్ల 
నివై) చం దకాంత మణులంయ్ందు (సవించుమున్న నీటి చేత తుంశురులుగలవై, దెల్లుగ 
లువల కడుళ్చలంయందు నుప్ప్బాడిచేత పనీమివాన్సెగలవై, వెన్నైలులుంల ముక్కు. 
లయీందు తేగి మజల మొలచినవై, పీయలతోడివిరాళిచేం దూలుమున్న చెలువాల 

[(విరవాపాంతువయిన] యయంగము నందు [(అగవడియ నగవడక]) చమత్కారము చే 
యుచున్నమై, ననున నాళ యర్థము. 

'పెన్నురువందు తెల్లనివని ర మేని అనారీసు అని నవమి నిట నిలు 
వనేల? ల ఫేనేషు అని యండును. ళ్ "నెలకరములు ఇందుశిలంయం దున్నవిధము 
మూలమున వర్శితమై యండంగ్భా ఇందుతిలాంబుగీకరశ మేత మని అధికరణను ను 

మూ"పుటయ తజ్జలశీకర'స మేతత్వము ను మాత్రమే చెవ్షుటయు అతఠతిమందను. ఇందుగి 

అలయందు . ఆని వ్య స్త స్తవదముగా నుండవలయును. 3; (సవర్తును వదలంగూడదు. శీ. 
ఉత్ప్సలమాలి కారజోబ్బందము నై _- ఇదేమి? న రజోబ్బందము'గా ' నెట్లు 

గును మాలిక యేమి? ఎక్కొ_డిమాలిక 9 ఎవరు గ్రుచ్చెనారు ? ఉత్సలమాలా పట్ట భము. 

ను రచించుకొని ఆశేరు వద్యములో నిట్లు వేనీకొన్న వజ్ఞికు ఆనందసాగరములళ మో 
నింగి సాళే గాని, మూలకారుండు ఉత్పలసౌమాన్యమును ఇవ్చక నీతోత్సలమును కు 

_ చెప్పినవి శేషు మేమో యెజుంగరై రిగదా, ఆవిశేష మగవడినవ్వడు ఎం 

సేశ్చ అనిమేషలోచనము లం జూతురో |! కవి యిట శీ రాన్ట్యాదులనన్ని టిని ధవళ 

ae చెప్పినాండని యెజుంగుంశు, గ్ర. పొదలుకా.._ వంతులవారి క్రీశ్గోక్క' 

బుర్గ్భము "గాలేదని యావద మున్న చోటు న్ఫుటీకరించుచున్నది. వీరు. పొదలుటను 
"గా తవల్లికివూ రమే చేర్చి నారు. 'దాని మూలము ఉనీ లని యను్మకియ-__.పాల్క_డఖి 

ంకలలు చం ద-కాంశగిలలు, తెల్ల గలువలకడు చు, వెన్నెల వులుయగలమోళులు, విపయయ 

గకరబుణీగా త్రము. ఈడే నితో తోను వత్యేకస బంధము శేక్కసామాన్యముగా లోకయె ల్ల 
వ్యాపించుటను చెవ్టుచున్నది. 6.చదమక్కుర్వ న నః అను శశికరవి శేషణమును వీరుఖిన్న్హ 
(వరూఖాః అనుదానికి తోడుగా చకోరచంచుగహనము నకం జేర్చినారు. ఏఠన్న్యూ ల 

' బొతీయమైన వెన్నైెలవర్ష నము మనుచర్ని శ్రలో తృతీయాశ్వాసమున “మణియ వికనీ 
తై రవంటుో ల గుచనమం దున్నది; సౌద్యుముం ననుండు. 7. మూలమందు ఒకా 

క్క శశికిరణవిశేషణము ఒక్కొక మీతో నన్వయించుమున్న ది; అవారీషు, = :భజా 
భాష 'ఉవలేషు, శి శీకరిణపి (క్రో జే, ంపీష్టురాప్స్ గహనే, +e ళూథాళి గాశే ‘4 పర్వ న్తక్ని 



3౧-౨ ఆం ధ్ర్యపసన్న రాఘువవిమర్శము, 

అని. అట్టుండ వంకులవారు. గ్మీహ్రానము నకు ఆండు పెట్టనేల గి గవానముకడ నున్న 

యున్మీలన్లీని దానితో జేర్చ సామాన్యము గానేని విడువక, దూరముననున్న గా 
(ముతో శోర్చ'నైల? ఆంధ్రీకరణ సైవాసము నేనీ అతిగరళమైన యీపాటి శ్లోకము 

నన్వయించుకో లేక యద్భవిష్యగతుల్లం చెరనీనారు. త్యక్త కములు. 8. లహరీ, 9. న 

వర్, 10. వికానీ, 11. కముద, (కతల అన్న థావళ్యము వ వచ్చునా, 12: వీష్ణురు 

13. గవానేే 14.[ప్రియ. విశేషము:--రర్ర. భూరివియోగిన్సి కడమవియె-నుల 

కన్న దీని దేమియక్కు-వ ? 16. బృందన్ను 17. పొందుగ-_ హై, 

see 

&l వీయటిసం చు శ్రీని శ్రశరో వినరా చింగ్లము, cm 

గం (శ్రీనము'దా ప్రసధితియవీ రధము శు చెల్వగానె.?౯ 
9836 * గోకచకోరశోకానుఖకోరకితగ్ల వన|వ్ర వసన్నభ్భ 

గ్రోకవిలకితంబగుచు లో కమి దెంతయ ౮ _్రగాలులీలయగ౯. 

.... వద్యార్థము, కూర్పును = చీటి యావరించినది, తర్వాత వెన్నెల విస్తార 

ముగా వచ్చినది, కోకములు చకోరములును లోకమును న్లూన్మవ సన్నద్భష్టులం జ mae 
(1 

యచుండినవి, అట్టిదై లోకము మిక్కిలి శోభించుచుం డెను, : 

మూ.--ఛ్వాన్తా ఘే తితెకల్ధికణ్థామువానీ పే (వలీవీముఖం 

(పావ్ మఖ్బతి, కిఇఖ్బు దుగ్ధ లవారీము బ్లో విధో శ్థామని 

ఏత తో కచకోరశోకరభ సన్లూన దస న్యా ల్ల స 

దృ క్నాలోర్శికదము, మిత మివ తై! ఏలోక్య మాభా'నతే.. 

శివునికంఠమువంటి మనాస్సుగల ఏంకటిమొత్తము పడమటిదిక్క_యొక్క_ 
ముఖమున వ్యావీంప౯గ్యా పాలవెల్లివలె "సుందరమైన వెన్నెల తూర్చుదిక్కును 
పొందుభుండయగా, [ఒకవంక చీంకటియు . నెకవంక వెన్నెలఎయను గలది దైన] యీ 
తె చై )లోక్యము ఎట్లుగా. విరాజిల్లుచున్న దనయా, దుకిషితము లై న కోకభుల హానట్ళ స్ట 
ష్ణుల యలలమొ _త్తములవేత [షడముటివై వెపు ) వ్యాష్ట్రములయిన చకోరముల వ్నన్న 
దృష్టుల యలలమొ శ్రములచేశ్ర (కూర్చువై శ్ర], ముద్దుగొనయిడినవో యనునట్లుగా 
విరాజిల్లుచున్నది. జక్క_వలు తమవి-రాళిం దొలంచు రకుకుండని (ంకుచున్న యు, 
నుని వగపుతోంగాంచుళుండి ఆయన. దుంకిన పీమ్మ టంగాడ ఆదిహ్క_నే శోకబిడ 

_ములైై నిధ్యానమునే నేయభుండినవి. చకోరములు .నెలపొడుశ్చం. గని కనుబోనములో. | నళ్చుళున్న దిగ బాయని ఆనెలదిస్క_నే [కలా కూర్పు నై] ఆభ్లువముతోం గాంచు 



స ప్రమాంకము, ౯౯ = పుసీ, వంక 

- చుండినవి, ఇట్టని థో _కీనీద్ధము గా నిరూపించుకొళ్లీ, మహాకవి వడముటి-వీ(కటిని 

వానివాడినమాడ్సు._ ల నీలిమ వ్యా _షీగాను తూర్పువెన్నెలను వీని వనన్న వీక్షణము 
లచే తెల్లయబడుటగాను, ఉప్పే 9క్లీంచినాండు. 

1. వీకటి వడమటను వ్యాపించినదని మూలము “ఘూషించుచుండంగా, వీరు 
కూర్పును (గమ్మె ననుట యిజేటి పాండిత్యము ! 'నం'స్కృతభామోముఖ మెటీయగన 
చదువేనా! ల్లి. వెన్నెల తూర్పునం చాడమెనని మూలము. వీరు ఆమాట ఇెవ్చక 

య్చెకైన నటు గానీ యాని జిశ్తుచేయనేల? శ్రి. మణీ (వతీచిని ఏల దిగ్యమింగవలయులి 
ఫీరు (చీ వలీచీశబ్దములు పర్యాయవదము లని [భాంతింజెందినారు. ఒకటి రెండవ 

కడ నన్వయార్థ్యము కోరినవారు అభఛ్యాహరిం చికొందురు కోరనివారితో తంట లేదు 

అని (క్రలీచిని దిగ్యమింగినారు. (పై చ్యవాచీ వఠీచ్య స్తాః సూర్య దశీణ వళ్ళి 
మారి” అభురము, పాచీ== వూర్వదిష్క_; (వతీ-చీ = వడమటిదిక్కు.. ఇకక నేమి 

_పయోజనము | శీ, మూలము లోని యుత్సే)క్షను వీరేల నాశము శేయవలయు P 

ర్. విలోకితం బగుచు నంట! ఏరు శ్లోకమున కర్థ మెటుంగలేక్క. -ఈ తెలివికి గ్ర. ౯ ఇవి 

ఎరను నుత్చే న “ఇవా? యని మార్చుకొని యిట్లు తసలంబెట్టినారు. 
వెన్నెలను చకోర్మవన న్నదృళి గ్భస్ట్య్రవనరముగానుు చీకటిని చకచాకళ్లూనదృష్టి వస 

రముగాను ఉట త్స dae. ఇన స్వారన్యము ను గన లేక ఆహ దంయంగమ సాబ్యులత్మీ ని 

(వవేశవైట్టుకొన త ప్రై కంవలతో నిండిన హృదయమందు చోటు తేనే లేక్క ఇవ కల్ప 
వల్లి నున్మూలించి. ఇవాదుత్తూరము ను నాటినారు, చచ్చి నపాబులవంటి కడు 

తవ్వులేమి) ఆం ధీకరణము లో ఇంతకన్న పాడువేయట యెట్లు |! -ఈ-కాలమున 

ఫీరు నెక--4*కాద్చు వీరొక... కాదు, వ్ రే ఆంధభాహెమర్యా దా న్యవస్థావకులు, 

7. శ్రీగళుని డ్రీగశళరో చింయయటు_ నుణ ల విషమేల ? 'ఒకమాటు'చాల'దా ఏ మూ 

లముంజూ-వి 'నేర్చుకోరాదా |g, కోరకితగ్ల పనము_వహణ్యా ! ఏమిలబ్దు ! గ్లవనము 

ణిజింథముమై ల్యుడంతము. వాడంజేయట యని యర్థము. * గ్లవయతి యఖా శశా 
జాం న తథాపి కుముద్వ థం దివాస్తి? శ్రాకు స్త, “మృ అణాల నూ తొధికస్రైకుమూ 

ర్యాం చాలస్య లశ్ష్మీం గ్లవయ_న్ల మీన” కుమార, (వేరణ కిట నన్వయ మెట్టు? 
ర Bata నన్నరృగ్లోక-నుఖ క్రానన్న = నుఖబముచే వసన్న మైన 
నుఖము హేతు'వే గాని కర్త గాదు.. దానితో ద్య్వంద్వమందున్న శోకముకూడ "హీ 

శకువే గాని కర్షగాదు. శోకహేతునుచే కోరకితగ బన మెనది ౬ ద్భృక్కు.... కోరకిత== మొ 
' గ్షలగలలై దైన, అనంగా ననలె_్తిన గ్లవన = వాడించుటగలది అనంగా [ దేనిసూ 
సేసిన] వాడింవ నారంభించినద్సి అని యర్థము. చకవాకములద్భృక్కు దేనిని వా 
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కంర ఆం(క్రగ ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

డించును? వాడందొడంగిన గ ్ ఞావ్పవలయును. కోరకితగ్రాన అగవలయును. ఈ 

'పెండిత్యము చూడరా అర్థము తెలియక భ్వనిడంబరముగల శబ్దమును థ్రామణా 

ర్భము వేనీకొనుటగా నున్నది. 10. అస ధాకుజొవ్యయము (గలా అను నది యవ 

మావాచకమా ఏ [కీగళరో చిగక్___అనంగా శ్రీగళరోచివాలె అని యర్థమా ? ఏమి 

కౌశలదారిద్య ము | అఆగు'థాతువు అభేదమును చెప్పదా? 11. (శ్రీవము దా శ్లుండేమి? 

నవి రాజి రాజి కీకము దాప్తుండుగారుగాదా ఏ ౫ బెట్టులో నిబంధన (వకటింవ6 

బడియన్నది చూడుండు. | 

రథోద్గత, (భగ్నచక]. 

[21] శంకరార్గత నుశై లకగ్య-కా | కుంకునూ_క్షకుచకోర-కాక్ళ తిక 

2838 బొంకమాశగిమనోజ్జై 'నూల్ల స | త్పంకభూముకుళ భ ంగినంగుగక్ . 

"నందుడు తామర మొగ్గవలె నున్నాందనై యు త్తరార్థ మున కర్గమగుచున్నది, 

శంకరార్థ తనుబద్ధ్గ పార్వతీ | కుజ్య్కు-మా _క్షకుచకోర ఆకృతి! 

'నూచ్య లే కదులినీభి రున్నవు | తృర్మకోశకరలీలయా శశీ, 

ఉ త్త రార్థము నకు..._.తాదమరతీయలచే [లేక తామరకొలయులచే] |[--- శ్రీ లచే) 

ముపళనార్థము మైకి నిగుడుమన్న తామర మొగ్గయ'నెడు చేతియొక్క_ వ్యాపారముబే 

' (చర్మదని]) [(వాండుగో అని] ఒండొరులక, లేకు లోకులకు, వకూవంబడుచున్నాండు. 

చఛందోదయము"కాంగానే తామరలు ముకుళించుదున్నవని తాత్పర్యము, 1. -గూచ్యలతే 

అనుటకు అర్థ మెజు గక పొంకమా అన్నందునను, శ్లి. లీలయా అనయా అట్టిలీలతోం 

గూడుకొన్నవాండ్రై యని (బవునీనందునను చక్రము విజీగిపోయినది. 

౧౦౦-౫ వుట, 

1. “సన్మ సూష్జుండంటుి 2 “సచ్చకోర మంటి. నత్తుపాదాభూరణము, చ 

[8] చ్చుచకోర మునరాదా? ఇట్టి చేఠంగానికవన మెవరు చెవ్ఫకొమ్మ న్నారు! 

, 2346 3. ఈ చించుచుంల్వ'మొగ్గ లను_కల్వ మొస్ట లను వికనీలం జేయుచు అని 

వివఖీ.తొర్థ ము. “కల్వ ముగ్గలను _ఫొయిలోంపెట్టును ' అనిన నాయర్ధ ను. రాదా ణి 

శ్వ. .“కోకిం చెంచుచును__చందుండు కర్త. కోక తాడనుట కవితాత త్తషము, ఈ 

“కుటలో__.తలను రండు వద్య పాదములకు 'జూరోక్తములు రెండు 'నత్తులు “హార్తి 

వాయి వద్యములో, గ్ర, 'సువ్యతము, క. “నురజతము-_ రెండుసువర్ణ ములు; *ధ్ళు 

వశళరుచి ”” .వద్యములో 7, "నువిరవాతావము,. 8, నువిములకారా-... రెండు-నూల్లు! స 

ఇంక,,.కవనభాన్యము చవ్బవలయునా $ . : 



సష్టమాంకము, ౧౦౦ = పుట. 3౧% 

' (కూలదోహొవద్యము, లేక వీళ్లవర్ణేకుగచంచ.] 
రాముండు. _... [ విమర్శించి న్వగతంబుగ] 

గ్ర) ఆ ఇందువిందుండనుటయెందులకీయాస | సయనుబిందుపుగనుబరయనితండు 
2354 హారిణదృక్క_పోలవో ర్యా స్యముల నెల | కొనెడుంగాపకాంతిదనకుందనర. 

1. ఇందువిందుండు.__ఇట్టి ద్విరు_క్షింయందు ఏకళరూవము'నే (వపయోాగింకుర్వు 

కాన ఇందు ఏందువు, అని యేన ఇందుండిందు. డనియేని చెవ్పవలయను. ల్లి, అనుట 

యెందుల కని [వశ్చయేని ఆశ కన్వయము లేదు. ఆస యెందులకని |ప్రశ్నయేని 
అనుట కన్వుంయము లేదు. శ్రి. వారిణదృక్కపోల వార్యా స్యములక్--బళాబళి! లేళ్ల 

యొక్క- [నూ వులచేశను చెక్కి_ళ్ల చేతను మ'సోవార మైన] ముఖములంందు అనియు 

ననర్థము లభించుమున్న ది. పఠితలను చాధించుట యెల్ల మనకు టక తన 

కనంగా "నెవరికి $ చందుని" కా? 

ఇన్లు రిన్టు రితి కిం దురాశయా | బిస్టు శేష వయసో విలోక్యతే 

నన్విదం విజయతే మృగీదృశః | కోములామలకపోల మూననమ్. 

ఇందు టిందుండనుచు ఎందులకు దురాశతో -ఈనీటిబిందువును మూచుటళై 

ఇదిగో తేజరిల్లుచున్న దే యూకురంగీనయనయొక్క_ [సీకయొక్క_] నునుందళ్కు 

భక్కుగంతోడి న్ు వ వయన (శీరాములవారు అల్బగుణమైన చంద్రబింబ 

మును బూని అధికగుణమయిగ నీతాముఖముం గాంచం దలం'వుగొసన్నారు. వంతుల 

వారికి ఈపాటిళ్లోక మర్భము గాకపోయెనుగచా ! | మూలములో 'సూశ్వార్థ మెల్ల నేకవా 

క్యము, ఏమ వయసో బిన్టుః ఇన్టురిన్టురితి దురాశయా కిం విలోక్య లే స అని యన్వ 

యము, 4. వంతులవారు విలోక్య లే అనగా చూడంబడుచున్నాంయడు అనంలగా 

ఎబుంగంబదుచున్నాండు అనయగా వరంగను, అని యహెర్థ ము చేనీకొన్సి శదను' 

'సొరముగా, గ్ర, saws ముకొ_క్క-వాక్యము గా అన్వయించుకొని వద్యము 

నిట్లు వెలిగించఊనారు. డ్ర.ఊ ఆ త్త రాద్ఞార్థగంధముంగూడ పీరెటుంగమికి మోఠుబరి [వ 

శ్వర] సాతీ ఆన స్యములకా ? అను బహువచనము, నీత ఆన్నియాను ‘5 

ములు? "7. నం యాననమని మొరయచున్న యిదమును వీరు గొంతు పీ 

/నంపివేనీనారు. నీతొవరము"గా వీరు దీనిని (గ్రహింవ లేదు, కపోలా 'స్యములకు ర 

శ “మందురా 0 అ్లేని ఏకవ ద్భావము వలదా? క్రి. మణి. వోరి యేల? కపోలము వోరి. 

తాని కపోలవోరి తృతీయా సమాసము -గానిచో వహోరివద మంతర్జ డువునదా. విలా, 

క్యతే అనంగ్యా వరయగుగా? ఆం ధ్రీకరణము వణిచునా ? అక సంస్కృతము, 



3౧ ఆం (క (ప్రసన్న రాఘవవీమర్శము. 

'తెలియనంట! ఎవ్వడు? షంలము ద్వంద్వానుగావాకము గాదు. వంతుథవారు 

స్వారస్యమడంచుట ౨ 'స్వతంతించి మార్చిరను వతమ
ున సందిగ్ధ తాదోవము., 

౧౦౧ -వ “వుట. 

మ తనుదు ధ్యాయెటులాందునిందుండును థా భాము 0 డుదు గ్ఞాన్ధికికా 

[10] దనయండయ్యుంద్య దా స్యశోభనుల స ర్తారుణ్యలావణ
్యవా 

5864 ౩ నిభానంబుందరంగి తేత ణవొకిం తేమ, శీతొశుండొం 

దునుసీలాబ్దవనీవిహారకల నాధుర్యోరువాం సద్యు తిక, 

మూ... అస్య త్వద్వచన'న్య వి భోమలవం లావణ్యవారాన్ని ధే! 

ఇను నున్దరి దుగ్ధ నీన్గులవారీబిన్దుః కథం వినతు 

ఉత్క_ల్లోలయ లోచనే క్షణ మయం శీతాంశు రాలను తొ 

మున్షీ లన్న వనీలనీరజివనీ ఖేలన్మ "రాళ! శ్రియమ్, 

ఓ"నుందరీ పాలకడలియలబొట్టయిన యోాచందుండు లావణ్య'సముదదుయిస ౫ 

నీనెమ్మూముయొక్క. విభమ'లేశము నెట్లుపొందంగలండు? నీ వొకమాటు నీన్మేతముల 

ను_త్తరంగములనుగా6 జేయుము, క్షణము నేవు వండు వికనీల్లుచున్న (కొత్తనల్లగలును 

వనిలో [కీడించుచున్న వాంసయొక్క-_ శోభను పొందునుగాక. 

చంద్రుని అవళర్షి ంచు నీఘట్టమున వీరు మూలవిరుద్గము 7% 1. నుభాగాయము ౦ 

తనియు [(అమూలకము]) 2. దుగ్గాన్టికి తనయం డనియ [ళనయిండు అభూథలో 

మ్య నుత్క-ర్షి ంచి ఏత దక్షణమునోకై క్రై. అయ్యు” సని అవ్యర్థమును (ప్రరమ 

గించుకొన్నారు. ఫీరియాలములో శ. గుద్దరదుధా శిన్ధులవారీబన్థుపు ర్. లన్న రాగ 

యమ్. అనియ ను తప్వులున్నవి. దుగ్ధ నీంధు వునకు "నుందర విశేషణము అవిశబ్బము 

"లేని యూాయవకర్ష లో వస్తుత విరుద్ధము-గాదా 0 వీరు అవిశేషమును త్యభింి 

నారో నుస్టరి యని నీతాసంబుద్ధిగా మార్చుకొన్నారో 'సంచేవాముగానున్న ధి, 
6. మూర్చుకొన్నచో “నున్దరి? యనక “తనుమథ్యా? యన్వారు. ముఃవర్ణ సా జక 
రణమందు, కన్ను లెత్సిదూడుము అని వేండు నీచోట్క మధ్యవర్ల సొ “సూర్యకు యిన 

సంబోధన గరసముగాదు. ఈయన ౯ తనువు థ్యాబి ల్వేశుల తనధయండు ” -కాండు 

గావున అభక్రిచేత తనుమ ధ్యానామ మిందు .ాసముగ్తై వేనీకొన్నను తోం 

"లేదు. వీరు తలంచినక్ష్తే యూలదుం దుత్క-ర్ష యే బుతమేని దుగ్ధనింథుబంధు వనక 

లహిరీబంధథువని యేల వెవ్వదురు? మై గా సౌమొళ్చు క్రు ని బంభువన్న తిరస్కారము. 

గాదా? ట్రమ్మ బని కత్త్రబన్థుః మిత్రార్థముగానేని వీరు గ్రహాందలేదుగాదా, ఆ 



స_ప్పమాంకొము, ౧౦౧ ఒవుట. జెండ 

వక్షమందును లసారీమితము-గా శావ్వటచేతను [డక్లీనింధు చ్చు కునింగాం 'జెన్సమి 

చేతను] తిరస్కా-రమేగదా గమ్యము. మౌరాశీయని స్రీ ప) లిం? మేల? (శ్రయమేమి? 

వీనిని ము-రాళశ్రియమ్మ ని దిద్దుకొన్నారు. బంధువనుటచే ఇట ఎన్ని విరోభములున్న ను, 

వానిని తెలినీకొన లేకు మజీకొంత పెడుచేనీకొన్నారు. ద్ర. భుజీయ లావణ్యవారా 

న్ని భేః అనువ.స్టిని అన్వయించుకో లేక దానిని ద్వితీయగా మారు కొన్నారు. 9. లవణ 

శబ్ద సార 'స్యమును తెలినీకో నేరక పోయినారు. 10. నీముఖశోభాను -ఈవం[దుం డెట్టు 

పొందునను ఏీర్మివాంతకును నీముఖశోభయొక్క_ లవమును (లేశమును] చందు. 

తెట్టు పొందును అను మహాోకవివాక్యమునకును, నక్క యెక్కడ జేవలోకమెక్క_ జం 

గదా? దుగ్గ నీంథు లహారీబిందు వనుటకు 'సద్భశవర్ణన ౫ బిన్టు రేవ పయసో విలోక్య. 

తే” అని యండలేదా? నాగరము తెలియదాయెను, తెను6గుము[దణము అర్థము 

కాదాయెను. బుద్ధి ప్రభావము నక వివరితార్థము అగును. ఇక 'నేమగును | 

నా ఇందు [శ్రీభువిర్యగమ్ము నిందువన-రాలీందీవరాట్నీక వా 

[9] స్పంద శ్రీకరగంధ సౌరముగద్యు కివద్మాప్రకీర్ణ ంబుగకొ 

2373 గందర్చ'స్సటికాలయంబుగను బా'క్కా_ష్టాంగనా నానీకం 

బందున్ము _త్రేముగన్య ేశ్వరజటా। పాంచల్ల తొంతంబుగకా.. 

మూ.---ఇస్టో రగ్య డియామాయువలికచతటీచక్ట నస్థాగక గ్య 

వ్యోమ శీచామర స్య (తి వురవారబిటావల్ల రీకోరక స్య 

కచ్చర్చమోణిపా ల-స్ఫటికమణిగ్భృవా సై ్ యతదాఖబ్బలాశా 

' నాసాము-క్తాభల స్య స్టగయళతి జగతీం కోపి భాసాం విశా'సః, 

రేయువిదగబ్బిగుబ కు నందంుయీశయు, నింగినీరికి జెల్లియయు ముక్కంటి 

జడతీవియక "వూయమొగ్గ యు, వలరాచరాజునకు వటికచురామాథువును, ఈ వేల్పు 

-నిజెసవెలందికి బులాకీము _త్రెంబున్కు అగుసీజాబిల్లి యొక్క. వెలుంసలయొక్క_ చె 

వృనలవిగాని వికాసము జగతి న్నాకమించుచున్నది...__అన్రి యర్థము, ఈలేనియ 

బుగ్గను వంతులవారు తుంగగుంట చేనీనారు. కుచము గుండముగద్యా దానికి చంద 

నమువూనీన నాగుండని తెల్లని చర్చ చం దమండలమువలె నుండును, తెల్ల నివింజొను 

రంబును దూరబుగకు గుం నగా చం దమండలమువలెనే యుండును, పిడి మనకం 

ఎటికగవడకుండ "నెకవిధముగాం బట్టుకొనిన దగ్గ అలనాడను గుండముగానే యుండు 

ను కాన నదియు చంద్రమండల సౌద్భశ్యలన్మీని బొరనీనబే, మొగ్గ లనేకములు ఇం 

'చుమించుగా గుం డముగా నుండును; కాన తెల్ల మొగ్గ చంద్రమండల సౌద్భ శ్యముగల 

చే, "రాజొ-గారివటిక-పుటిల్లు విచ్శిత్తినై నుదరానురొండుటాణొావ 3 నిర్మితమై యం 



: 

జరాదా? శాన ఇంచుమించు?" అదియ చందమండలసౌద్భశ్యారూథమే. ముశ్తా 

భలమునకు ఆసాద్భశ్యము చెవ్పవలనీన దేలేదు.. ఇంతియగాని ఇందు బేనికిని వన్నెల 

తోడిసాద్భశ్యము చందసాదృశ్యమువలె నింకసైభాగ్యవంతము గాదు. అట్టుండదాగా 

వంతులవారు చం దసౌద్భశ్యమును తొలంచి [అగంగా చందాభ్లేదవర్ణ నము మాని] 

ఇందు శీ యని వెన్నెలే 'వూర్యో _క్రవస్తువులతో సౌమ్యుము చెప్పినారు. ఇది వద్యము 

నుతగులంబెట్టుటవ వేనీనతొలికట్టియ పెద్దకట్టియ; ఇంద్యుశీయనంగా చందుండే య 

ర్భమని వాదమునకు రాకమూనరు. అౌ్లేని చందుండే భువిని కౌంగిలించుకొన్నాంణాగై 

ఆకాశములో లేయా ?- రండవకస్టై యేదన.శ్లి. భువిర్యగమ్ము మూలములో జగ 

తీ మనియన్నది. £ అథో జగతీ లోకో విజ్టపం భువనం జగత్ __అని యమరు6 

డు జగతీశబ్దమును భూవర్యాయములలో వఠింవక చ్చు త్రి కాదిపర్యాయనవచనవర 

'చులయిన రెండుళ్లోకము 'లెడపెట్టి తర్వాత వఠించినయీణి పాయమును లిలినీకొను 

నది. శ్రి. మూండవకట్టియ---ఇందువన-ఖు వియెల్ల చందుంజే అనుగట్లుగా అని యయ 

మూలకవర్ల నమా న ఆవక్షమున నీవాక్యముతో ఆమ్రైదునన్ను లకును 'సంబంధ మేమి? 

భువి యనంగా దివి గాదుగదా? వ్యోను థ్రీ పకీర్ణకాదులు భువినిగావు గదా? ఈ 
యావ్నేవకని ఈయన భువినిగా"యలించినదెబ్బకు వాని కెల్ల కోరకపళీర్లశాదులు "వు 
ట్టినవని వెక్కిరింతమన్న, ఈదెబ్బక వూర్వమే వానికవి కట్టుటకు ఏముభ్యంతరము Pp 

శేక్క చందనేవవయ్సా అనియేని, చం దయాచకుయణా అనియేని, అర్థముగా శీయి 

యిందువనుండా అని "ను గీవునికి 'సంబోధనయా 9 ఆతని నట్లనుట యేల యన, 

నీతను వెదకించి తోడ్సడినందులకు పరిహాసము. లేక్క ఇందువదన అనుటకు ౫౪ వర్ణ 
నాశాత్సృషోదరక” అని దవర్ణ నాశమా ? "న్నుగ్రీవుని మొగము అమావా స్యాచందద్రుని 

. వలెనేగదా యందును. 'పూర్ణిమయొక్క- వి శేష మేమి ఏ అమానాస్యయే పిళ్ళ దేవత 
"లు మేల్కానియండుకాలము. శీ, [అస్పంద్మశీకర-__పాసమ్మితము.] ర్ జోణిపా 

లుంథు వరారిచిక్తగించినాండు. 6. నాలవకట్టియ_ పాక్కా_ష్టాంగనా. (పౌంతక 
స్టైచెలువ యనియు దీని కర్ణము. వఏీమియందముగా6 గుదిరినది ! 7. నానీకంబందుకా 

కడమున్ని టికిని ఫమాసములును, ఇట (వృ కముభంగముకొటకును, (పాసబాథ తీజుట 
కును వ్య _న్హ పయోాగము కావలనీవచ్చి గది. రి. (ప్రాంచళత్ - గన్నా్యానీసొ త్తు. “ఇందు 

చై వదలుకొన్నది. $, వల్లరీ! లతాంతశబ్బదుందలి లతాశబ్బము (వ్రత్యేకవల్ల రీశబ్బము 
యొక్క కార్యమును చేయదు. వద్యము 'స్వారస్యము7ా నున్న దా! ఏవేనికొన్ని 

యయక్షరములు గణంతిపై'సములు సరిపోవు నట్లు బ్రానీ ము దించిన నది వద్యము-” 

గాదా! కవితాళ శ్ విజ్ఞానము గాథా 



స్తమాంకము, ౧౦౨ - ఫ్రుట, 3౧౯ 

(శని ప్రీతికరము, |, న్ 

వృథ్వి! 'సదున్నతఘన న్తన 'స్తబకభుంబితుంభీభలో 

[4] న్నదస్మ ధురవీణస్వర్నశిన నేతసత్చా 9ఢిదుకా 

2877 గుధాకరకరాయి తార్జున-ను"కాంతి స త్కా.ంతముకా 

ద్వదీంయయయశముంగడుందనరంభా జెడు న్వేశుక౯. 

ఈవద్యము చదివినందునంబట్టిన శనిని ఈక్లోకము చదివి పోంగొట్టుకొందము, 

సమున్నతఘన _గ్తన _స్తబకచుమ్సి తుమ్బీ సల 

క్షణన్న ధురవీణయావిబుధలోకలోల।|భువా 

త్వదీయ మువగీయతే వారకిరీటకోటిస్ఫుర 

తుపారకరకన్దళీకిరణకూారగెరం యశః, 

నుణీయు నిది వృథ్విగాన దీన వృథ్వియె త్లుస త్తున్న ది; 1. 'సదున్నత ల్లి, స 

రథము 3. సత్కా_ంతము, చేరునక, వులునునకు, మజ్జీగకును ఈక్తుతో ము 

నము పాశములెన్నేని 'చేయించుకోవచ్చును. కాన వద్యము పాడని తలంవవలదు. 

స్నాత్రములు మ్నాతీమున్నకడుపెట్లు నిండును? భోబనసామ[గికి ధనమక్క_జ లేచా ) 
ఏమి తెలివి! కన్చుదెజచి చూచినంగదా అగవడును. శ. నుశాంఠిలేని నువర్ణఖం 

డముంగనుంశ్సు ఎట్లు చాటున మిణుకు మిణుకు 'మనుచున్నదో, 'చానింగొని దీనికి 

pe చేయించి సాము గి తెప్పించి శనిఛమారాభనబేనీ ధవ్చళముకొట్టుదము. కవి 

తాత త్త ఏమను రహ స్య గంభములో (వభమాధ్యాయములో “నునత్తులు జేయునది,” 
౫ సరగవిశేషణములం (దోయనది, ” (నీరాస్రములం గప్పించునది, * అని (పథబు 

నూక్ర త్రయము. అరవాస్యము మీశేమి తెలియును! 

౧౦౨-వ౫ వుట, 

గ్రద్ధర--ఉ క్షారము. 1. రల పౌగకడగండ్లు. 

[51] లోలా జ్షీగండమున్న - ల్లశితజలథిక - ల్లూల ఫే సోరుఖండ 
2552 -గాలేకింవంగ'చేయీా - యదనంబాదలునీ యస్జుండా-కాశమందుకా, 

వమ, sd క్షన_క్షం'న సమంయరశము ఖోచ్చల్ణదోర్డల్స శ హూల్రా 

లాసకి స_ప్రలోకీజింయముదితమసోబెన న్మవాది త్రశజ్ఞః 

Ses రుద్ద తః ఇ ఫనపిణ్ణకి . 

పశ్య వ్యోమానాకాశం విశతి విరహిణాం ద త్లశజు-క శశాజు-కి, 



౩.౨౦ ఆంధ్యసనన్న రాఘవనిమర్శము. 

వంకులవారు తృతీయపె చమును ఇజిచినారు. శ్రి. చందు6డు లోలాశ్రీ గండ 
మంటే! లోలాథ్నీ గజ్జ పాళీ యనివిడందీనీకొ న్నారు. ఏలోలాడీకి గండము ఏ అందలకి 

కినా?ి 0. పా లేవణిమ యన6గా అర్థము తెలియక, ఆవదము నస్ఫూ_ర్డికి 

రాక యీవెబువు గలిగోనది. లవణీవు ree లావణ్యము. లావణ్య మనంగా 

-కాంఖివి శేషము. [ఈచంద్రుండు] లోలలగిచనలయొక్క- చెక్కిళ్ళ లావణ్యమ నెడు స 

ము దముగనం బొడమిన నురువుముద్ద యని శ్లోకతృతీయపాదార్థ ము, చానికి వీరి'చేత 

ఆం ధీకరణగండను:న ఈహెట్లు వచ్చినవి. 

వీతో యయతకివభృతి కాదుపిపానీతేన 

తస్యా మయాధరర'ః (వచురః (వీయాయాః 

వస్తా తతః (వ భృతి మే ద్విగుణత్వ మేతి 

: లానణ్య మన్సీ బహు తత్ర కిమ్మత్ర చిత్రము. 

అని యమరుమువ్టోరాజు బేవాగళు లై (శ్రీజగద్గురువు నుడివినానువచమును (గ్రహం 
చుండు, వంతులవారి తెన్టుముద్రణములో లవణజలని'భేః అని ము[దితమైయున్నది. 
వంఠులవారు తను న్యు దకునికన్న వండితులుగాన ఆలవణశబ్దమే వనికిరాదని లుఖతయు 
చేశీనారు. శ్ష. (గ్రవాశాంతిసంతర్చణ నై పాత్రసామానుకోసము 'సర్మువె పెట్టినారు. గ్, ఈ 
యవన యతీశ్వరులవారు విరహిణులను వారించివేనీనాలు. లేక, లోలాతులగండము 
లేనే వీరికిని గండమైన-దాయ్మి ? విబారింవవలయును. అర్థ మెట్లున్న 'నేమి ఇదిధైమం 
బద్య'మేగదా, 

[చుఅయళి. ] 

. క॥ బొనంచముకుము దాదుల | "కానందము ౧గొట్లు వు బిందుంణా-కానంబుకా 
29888 దానుల్లంఘుంచునువాను | మానుండంబుథినిబో లెనహాహోకనుమూ ! 

కోందవద్యము. యతిభాంగమును అనావహావావో కనుమా ! మాకు ఆకు యోగి మీ 
రెక్క. డనేర్చితికి | ? ఇదేమి కవితాత (క్ల షములో నాలవానూ[ల్రనూ P మిద్దు కవన మె 
వరు చేయమన్నారు) మీకవానమున కవానః యాని మీకే ఆశ్చర్యవడుండు | ఈచాట యేల ల ఈనాటబు కవివండితనస సంఘమును యతి పౌలు కొట్టి వేయ మని వరనుడుగ 
దము, . 

[2] రాముంథు, వందువలనల జేరానుజాండు కుబేరునివలగనుండి వారించి 
22885 "స్కూ యందువలన నిది విమానరక్ళ మే స సరి. 

లవ చ. పీంచెట్టుకిష్కింఛా నూహ్సషు స్క తీవతులకం ₹ మె పీరు 



స ప్తమాంకము . ౧౦.౨ ౨) పుట, ల 

1. ఈ లకు ఇవాక్యము. అర్థబభిరునిభాషితమోభాంగిని రంగారుచున్నది. ఎత్తు 

హ్పకము వచ్చినది. అందటు ఎక్కి_నారు. (శ్రీరాములు 'భుష్పుకమును ఉగ్గ డించినా లూ - 

లక్ష్ముణుండు ఈంయసంబద్ధ వశ్న చేనీనాయడు. వాలికా _ర్హవీర్యుల్మవ స్రావము రామం 

లవారు చేయలేదు. ఈయ 'సంబద్ధ ప్రశ్న యొక్క. జాతక మేమునరాగా, చై రాముభా మా 

తములో మూలమున కుబేరానుపానికి ల్లి, Pes hoe అని విశేషణ మున్న 

ది. అది తెనులంసము దణమున ఆంధముదకునిచే త్యక్త క్ష మైనది, లగ్నము (గ్రవాస్టాన 

ములుం టెలినీనవిగదా. ఇక భలము బృవాజ్జ్ఞాతకము(వ కార మూహించుకొండి. es 

డుగనేల ? తెలినినది. * అంధునునంబడునంఛానుగాంధునివాతె * భలము. 

శ్రే అట్టినట్టిబు జంబు లనదుముకతనం , 

[10] "గాంగనిశ్న బ్బము లుదశకంఠకంఠ 

2895 ' ములుదదాలింగితుండయి జులధు లందు 

ముం బిసకవీందుండవ్వాలికాందుఘనత. 

లశ కణ పశ్చ్న కు త్తరము గా వాలి కా _ర్తవీర్యులకన్న "రావణు! టెట్లు ఏరుంతో ది 

రూపించువారై (శీరాములవారు ముందుగా వాలిమహిమం గో నియాడ దుభున్నారు.---ా 

1. తదాలింగితుందు.__కంఠములవేతనా ? కంఠములచే నాలింగసము కొంగ 

క సాధ్యము. రావణునికిం గాదని తలంచెద. రావణుని'చేత నేనా? ఆలింగన యేల £ 

ఆలిరిగికుండేని ముంచుట మెట్లు P ముసి న అనవలయను. ఆలింగకునీ ముంభురీంహు 

ఆలింగితుండే ముస్షవలయు. ఆవక్షమున నిద్దజుం జుళ్తురు. కాన ఆలింగన క్షి సతి 

"గాదు. అలింగక బొముంటై అనియేని యుం 'జెన్న లేదు. ఇది వాలుంగదా ఇట అంగ 

నుగాంధత చక్క cme బట్టిన దనుటకు. 

తాబ్భృక్క_.కోరఖుజయ న ఏనిపీడనేశ 

నిశ్శబ్ద తా మువగలైై ర్పశకణ్ణకన్థః 

యత్కీ-_రిఖూహణ మకారి చకు'స్సము ద 

వేలాను కిం 'స వవసాం విమయః కపీన్ష 2. 

అట్టిగట్టిభుజ బ్ర. యంతమున్ల వేసీ (వాలి) బిగిందరాగా నిశ్శబ్దతను బొంది 

దశకంఠకంఠములణే ఎవని [ఏీవాలి]. 3. కీ a) చకుస్చము. ధతీరము లయయందు 4. we 

_టంబడెనో ఆకపీ పందుని (వాభి] మహిమను చబూటల జీ6 'జెళ్చలలమా! గ్ర, ఈ నిళ్శబ్ద (చు 

"యినకంఠ]ముల'ే [క 3] వాటంబథె నని విరోధము 3 శ్రీ. అట్లు "రావణుని (్రగుక్కు... 

మిక్క-గనీక కతిన్నర్హదుం దిటికించుకొని వాలి నాలుగుగముథ్రములకును . తిరిగినంద్ను 
Al 



3_9-9 ఆం|భ్లేపసన్న రాభువవిమర్శము. 

న వాలియొక్క- టు శ్టల్తయెడలం (బ్రఖ్యాతమయిన దని తత్పరివోరము భావ 

ము౩ కొన విరోభాభా సొలంకారము. పద్యములో విరోధ మేమియు లేమిచే శేవలా. 

భాసాలంకారము. 7. అంభముదణములో ను త్తరార్థము ..-- ఆలిజ్టితో జవ మకా 

కారి ఛతుస్సము[దవేలాసు యో న వచసాం విషయ! కపీన్ష 01 ఇందు ఆఅంధము 

వాతురశాలామర్యాదనుబట్టి 8. జవ అనుట జహయనుటకు బదులని విశదమేగాదా. ' 

అచ్చుహవూట వుంజెట్టములో వంఠతులవార్శి పా'సమందుంబో లె వవల కళేదముగచా, దీని 

యర్థము, ర. ఆలింగితుంజై నాల్డు'సమ్ముద్ర వేలలయందు జవ మొసర్చునట్లు ఎవండు 

వేయయటెసో అకపీందుండు మాటలకు విషయము గాండు.అని 10. దీనినేని ఈ 

రిగా వీరు తెనిగింబినారా .వద్యం పాదచళతుస్టయి వరిమిత మ్మ న్న 0దులక్రు “సరిగా 

వద్య మేమో చేనీనారు. 

ar ౧౦౩ -వ వుట, 

[lL గఘ్మ పాస్రము. ల్లి. రావణు తొలిమృతి. 3. (గ్రీరానులు 

ఉవన్యా'సములో తబ్బిబ్బగుట.] 

శ్గా॥ _్రాఘిస్థానీనిక్ళ త్రమూర్గతలిపాదస్థాగదుందుంబడకా 

19] శ్ఞాఘాసా త్రము గాల బిండిశశిలీలక౯దత్సు ధాభారలకా 

2404: 'వేగంగూర్చితనంబు న డ్జనితుంగావించెన్న తు నావణుకా 

న్లాఘించంబ డుంగాతమాతండుజగత్చంస్తుక్యుండీశానుంటే. 

: గ్రీరాములవారు ఆలక్షుణవశ్నక ఆ త్రరము-గా “రావణుంటో వాలిళార్ష 

ర్యులకన్న ఏరుండని వల్కా “అట్టిగట్టి వద్యమున వాలిం చాొగడి, తర్యాతనెకవద్యము 

జ్ కా _ర్హవీర్యునిం బొగడి, ఈమూండవవద్యంస్రమూలము న ఆయిరువురికన్న “రావి 
ణుని యత్క-ర్ష ను నీస్టాంతీకరించినారు. వంతులవారిక్సి త్మ, ్నవశ్చ్వ తేలియక క్ర, 6 
_త్తరము తెలియక గ. ప్రకరణము తెలియక 7, ఏశన్మూలము శివస్లాఘభావరము "గ వరి 

ణమించినది. శివశివా | | 

య్య _దాక్క_రవాలకృ త్రశిరనః కస్టాలవాలస్థలీం 

మాడా చన్ద )మ'గం నిపీద్య నిబిడం నీఖ్బకా చుథానిక్టరై £ 
స్యాం మేనే శశిఖల్ఞా మణ్బన ఇతి ఖ్యాతిం కృ తాన్ధాం వారకి 

వన్ధానం దశకన్థరఃి స చకథంకారం గిరాం గావాలే. 

ఏదశకంధరుండు (అర్చనశా గివపఫాదములం బడునట్లు] కశ్తితో చొరాలున 

తసతలలను |దుంవంగా. ఆతలకారయుల పెదులయందు శివుండు తనశిరాన్సునందలి చం 



గే 

స_ప్పమాంకము, ౧౦౩ = పటు. వై.౨౩ 

(దశేఖను దట్టముగా పిడిచి యద్భుతవవావాములన్లు పోయళు అందువలన తనవం 
(ద శేఖరత్వము 'నఫలమాయె నని తలంచుకొనెనో ఆదశకంభరునిమహిదును వాక్కుం 

లచే వర్ణ్మింవందరమా | అని యర్థము, పంతులవారు ఎంత చెటీచిరో కోనునది! వంతు, 

లవా రిట రావణుని చంపి వేనీనారు. వుండు (బతికించినాండు, మూలములో "రావి 

ణుండు చావలేదు, శివుండు తలలను మణిలం బుట్టిం చినాంజేగాని 8. చచ్చినరావణు 

ని (బతికించ లేదు. తొమ్మిది తలలను మాత్రమే తజుగుకొనియన్న సమయమున, 

వదియవదానిం దజుగుకొనంబోవుచుండంగ్యా 'దానిం దజుగుకొన్న నిక చచ్చునని 

శివుండు ఆతొమ్మిదింటిని ఆలోననే శుట్టించెనని, రావణుడే యిీినాటకమందే ఖే 

ప్పి నాయడు. ఈవంతులవారే ఆవాక్యమునే తెన్గించినారు. ఈవిమర్శ ... శృటలో 

“ యత్సంతుక్ట్య ౫ ఇత్యాది శ్లోకముం గనుండు. వ్లాఘఖాపాతముగాం బిండినో జెగళ్చం 

'స్తుళ్యుంజేమి, మజుల శ్లాసుంభంబడుంగాక మేమి? రి. పౌనరుక్ష్యము దోషము 

గాదా? (వత్యంయద్యోతి తార్థముభే ఛేదముకల్సింతురు గావలయు. అప్లేన, రాము 

లవారు న్లాఘించంబడు (గాక అనంగానే అందటు భోజనకాలముందు నమః పార్వతీవ 

తయే జార హార వార హర మహాదేవయన్నట్లు ఏమేని శివస్తుతి వలికిరా ఏ ఈ భయ 

త్ను వాస్తవముగా శివక్లైాఘకు6 గాదు. పాసై నాట్లునూలు కావలయు. “అవ్య 

కార్యశతం కృత్వా భర్తవ్యా మను రబవీత్ ,”? మూలచతుర్గ పాదదుందలి తచ్చబ్ద 

ము వీరియలిపికట్టింయంయయన్వయములో ఆసన్నుండైన దశకంధరుని మాని దవిష్టుని 

వారుని వరామర్శించుచున్నది. మున్ను లిక్క-న (శీనాథాదులు ఆం ధీకరించిరి, ఇచ్చు 

డు ఇట్టియనేడమూకులు తొడంగిగారు. అందును వీరివలె పాడుఖేనీసవారు మణి" 

శేరు. వీరువండితులంట | తెలివినలరంట ! “నిశ స్తపాదపే దేశే హేరబ్హోపి ద్రుమూ 
క కి 

యే నస్ 

&| ఎ త్తంబడంగ నెవ్వని యహీ నభ జంబు లంబం దమాళిభూ 

(6) భృ త్తనిర నభారతనహీంద్రుండునుందల లె త్తందత్భ ణా 

2412 ళ్యు త్తమరత్న రాజిరుచులుద్యది నాంకులువో లెం గాలం [గు 

చ్చి త్తజివై రిద్భ క్ష) యముంజేరలననెన లెజ్జవాజ'ే, 

a (| యజ్షోశ్శాయిని చక్ట  శేఖరగిరొ భారావలారోన్నము 

నాష్ట గాధీశఫణావళలీమణిరువాం వూరే 'స్రముస్టీ లి 

జాతాన్తుల్యమ కాల బాలతవ నాతమా శ్చృళస్రోదిళః 

బేవస్యాపి రుషా తుపారకిరణో త్తం'నన్య త్రో దృశః, 



క్_౨రో ఆంధ్యోపసన్న రాభువవిమర్శము, 

ఏరావణుండు శైలాభకును "పెకలించి తనచేకులం గొని యండంగా అనం 

తుండు తనతల మీందిబరువు తస్గుటచే ఎత్తుకొన్న వడగలవం క్షి యొక్క-వుణుల "కాంతి 

"నరము వర్వుటబే ఊమ్వెత్తుగా, నలుదిక్కు_లును, కోవముచే నువ్వెత్తుగా చంద్ర శేఖ 

రబేవుని- మూండుద్భక్కు-లును అకాలబవాలాతపాతా మము లై నవో [అట్టి యారా 

వణుని చరితములు లోకో _త్రరములు గావ్బా అని 'వూర్టమున కన్వయము.] 1: 
చిత్తజవైరి దృ_క్ష 9యముంబేరంగా అనుయ మూలా ర్థాపరిజ్ఞాన' విలనీతము. ల్లీ. రా 
వబణుండు కొండయిశ్తుట అనంతణి భణామణి'కాంతి వ్యాప్తి వ్ దిక్కు లెజ్జలయాజుట 

కును, కోవము చే గివలోవనము లెజ్జంలదాటుటకునుం గారణముగాని, క్రి. లోచనము 

"లెజ్జంచాజబుట దిక్కు. లెజ్టంచాజబుటకుం గారణముగాదు. శీ, అహీన_--ళఈవర్షన 

యెల్ల . అహీనత్వధ్యనగార్థ మే నిబద్ధమై యుండగా అహీనత్వమును ముంటే వా 
చ్యభాంగిం _జెవ్వకొనుట కవనమార్ల "మెజటుంగమిని తెల్పునున్నది ర్ం ఉత్తమా పా. 

ఉద్యదినాంళులువో లెం గాల, దీనిమూలము దృక్కు_లకుం రాజ విధేయమే. 6. స 

గుచ్చి త్తజవై ర. ఏమి యసవ్యామెనకవన మిది! [కథ్=్యకోధముు ఈమాటను తిన 
నేతారుణ్యకారణము గా వ్య న్తముగాం జెచ్బవలనీనది. 7. దృ క్త 9య మెట్లు చేరి 
నది$ ఈణేరు'థాతు వెక్క_డిది ? దేనికి తెలుంగు ఏ వంతులవారు, 8. ద్భశో జాతాః 
అన్గునన్వయము గన లేదంట *"వండిళశు లంట |! కవులుగూడ నంటు! 

_ శిఖండినుండి 1 తావనిజకాండచి త్రకూటాచలంబు. 

24183 అవిమ్భుష్ట్ర విభేయాంశతాదోపము బొగరూకము. శిఖండిదుంటి! 

తావనీజంబు చ్నిక్రకాటాచలంబు, అనునది, 

డల్ల జ్ఞ ఫ్ సీరథి మతీత్య చ దణ్ణ-కాని | నద చ మేఖలకళిన్టు తే వ్యలీత్య 

(పాప్తాక్నిఖజ్జి కతముజ్ణితశాఖితల్ణ | మేలే నయం శిఖరీణం నను చి తకూటకొ, 

(వీయట్కు మగనీంగము పాలు ఏనుయగుగున్నలు, (తాగుట.)] 

[6] క్ ఏనికగున్నలుతొండము | వే నెజ నీంగనము లబ డలం జెల ౧గచుంచీకుకా 

వైరం... మానుగనేనుయగుంబిల్లలు | మాని చిగిశువువారి పాలమఆీవు జీ గోలుక్. 

1. వంతులవారికి ఈపీంకు నభ్యా'స మొకటి సంభవించినది, విమర్శ ౫ం- శృ. మూ 

దుండు. ల్లి, వేబుగున్న లనియేని తెల్ప లేదు: గదా ముటీ మానుగనేనుయబిల్ల లని శన 

రు_క్టీ చేయనేల ?.' 3. ఈ పాదమునే మానివేనీన వద్యమున కీమేని లేవమా కను 

థు. 4. ఈవద్యమున' నింకొక యద్భుతము, పారి యనరగా నీంవాముు మగది, ఆ 

డుంది "గాదు; "కావున "పాలు: నుణీములకీ (శోలవచ్చును.. రానిచో తటి 

గనుక పీళవహు? ను, : 



స ప్తమాంకము, ౧౦౪ = పుల్, 3౨8 

వ్యాబ్బమ్భమాణవదన్య వాలే! కశేణ | కర్ష న్తితకేసరసటాః కలభాకి కలై శే 

అన్యే చ శేసరికిశోరకపీఠము కం | దుగ్ధం మృ శేన్ష వనితా స్త్రనజాం పిబ ని 

[ఇటనివిగో] కొన్ని గున్న కేనుయలు ఆవులించుచున్న నీంగముయొక్క... జొ 

లును తొండముతో లాగుచున్నవి. దుజీకొన్ని (గున్న కేనుయలు] నీంగవుంగొదణు 

లు (తౌగివిడిచిన నీంటీ -స్తన్యమును _తౌగుచున్నవి. (మానిచి శిశువుక అనుతెనుంగు 

నకు ఛరిగా మూలమునం బాఠాంతర మున్నది.] ర్ం వ్యాబ్బ ంభమాణవదన స్య అనూ 

ట భయము లేక యని తెల్పుటకు. గ్ర. బృుగేం దవనితా_స్తనజ బునుట్క వీనిఖిఖీకరణా 

మునకు బృం దము చూచుచు ఆనందించుచున్న దేగాని రోవుమూన లేదని తెల్సు 

టకు. ఈరెండు వి శేవణములనుం బంతులవారు వారిపాలలో గలిపి వేసీ నారు. 

౧౦౪౯ -వ సట. 

మ ఇవి గావించునుబకబాకలపందా మెం తే నియాశ్వా సమీ 

[2] 3 యవి "ఛ్వాం తొలి ముని ంగినట్టిజిగలికా వర్ద ంబుగక' లేవనే 

2421 త్థువిలా నంబుగదికృతీతతిని వేలో (యకా వుసంతంబు నకా 

రవివౌ సత్క_రముల్బరోరువావనిక్ రంజించుసల్లీ లలకా, 

1. ఈ వద్యఖని నుండి [చతుర్థ పాదమున] శి. శెండువీసెల న శ్రే యెల్లొ 

నారు, నమారాధనకు ఆావలనీనన్ని పత్రములు ఈరెండువీ నెల నసనా ఏ. ఇంతు 

లవారికి ఒకమణునుస్యల్తెన నెక్తునంత తెలివి లేకపోయెనని చింలిల్లునున్నాండను,. ఎను 

"లైన నేమి? నే నై.త్తెదం గొనుండు, 

ఇవిగావించును(౧)న్మద థాంగులపం చాజుంకే(_౨) న చాశ్వానముక- 

'సవి(3)భష్థ్య్వ్వాంతవ యో థి మగ జగలిక(ర గద్ధ గతః లేవనై 

శ్తువల(గఫ్సిక్సద్ద లి(౬.) గద్దిగంగనల వేలోయన్య స ంతేంబునకొ 

రవివా(౭) సత్క_రము(రాల్బదంబు జవనికా రజించు(౯)స స్టీలలకా. 

ఇదె మణుయుసత్తు పాత్రములక్కు వీసె కూలికిగాను కొసరు పొండి. నద 

ఛాంగమేమి $ 'నఛచాశ్యాసమెమి ? ఇత్యాద్య'నంబద్ధ (వశ్నలు వేయకండు. (క్ర 

.'చ్చకోరకుల ” మేమి? [౧౦-౫ వుట] అనుకోక మేమి? [కోన వుట. 

"ఇటినే సత్కురము లేమిని కొన్ని వుచ్చినకరములు గలవారీ. సల్లీలయేమి?ి  ఏడ్చుఖీల 

యొకటికలదా? వంతులవారి' కవనమని తెలియదా 1 



39౬. ఆంధ ప్రసన్న రాభువవిమర్శము, 

మ॥ నైరయంజొలగ్షీశా నిశాచరవథూని క్షాట నామాం తిక 

[5] 'స్ఫురితంబుల్ రజినీ వాను వ్ల నళినీ పొద్చోధ వై తాళిక 

2426 'న్ఫురణంబుల్ జి లబొతకోశకువార పోద్గూతభ్భ 0౫ "ఘరునాం 

కరణోంకారనుయూవ టేశగురులవ్యంబుల్టి నేశాంశు వుల్ . 

మూ. ఉన్మీల ని నిశానిశాచరవధూ నిన్టాటన్నావా నినా 

సొయంకాలవిను_న్రవజ్కా-జవన పోదో సభ. తాళికాః : 

వల్లి తృజ్యు-బకోళ న ల్ సభ 

రుంకార్యక్రణవోవ చేశగురువ న్నీ వద్యు తే రంశవి, 

సూర్యకిరణములనే ఇందు మాం, తికులనుగాను వె తాళికులను గాను గురువు 

లను గాను వర్తి ర్లించియన్నాం౭డు. దానిని (బ్రహింవక వంతులవారు (పానకోసము 1. 

న్భురితో 2. 'న్ఫురణంబులను, యళలితై శై. లక్ష్యుమునుం చెట్టుకొని మూలమును 

మూలం దోచినారు. 4. (పోర్టూత == (వఎ-రాత్ -ధూత, ==మిక్కి.టి “సై కీ కదలింపంబ 

డిన, ఎవరుకదలించినారు? గ్ర, ఇది అంధానుగాంధ న్యాంయమునం బడినది; లో 

ద్భూత అనవలనీనది. 

[(అభీషవజాకిరణ.] 

మ॥ దివాన శ్రీవదరయోాజనానుభవ పా డ్తీంబో లెఖాశో కథా 
| i ఖివళత్సత్క_లికోరు శుంజముదిశాక్రీడత్కు-రంగ క్ష ణా 

2487 | 'స్వవతం 'స్మభదుముం బొ నర్చు చుదంయ ప్రాంచత్సవా స్రాంశ్యభీ 

వనలోకంబుకడుంగ డు న్వెలిాండుకాజానెందంగానివ్వడిః-. 

Ls te 

వ్యోమాశోకతరోర్న పీనకలి కాగుచ్చః గమ జ్ఞా భమ్ 

ఆతన్వన్నవతం 'సవి[భమమ ఫావాశాకురళ్జీ =, 

మున్మీల_త్తరుణపభాకరకరస్తోము "స సృము ద్భాఫతే 

వచ్చుచున్న దినోలశీ యొక్క. పాదస్సర్శమహిబుచేత మిన్న నెడి యశోకవ్భ క్ష 

మున మొలచిన (కొ .త్తముగ్గల గు _త్రియోయసన దిక్కా-ంకల కవత౦న విలాసయొసం 

గుచు పొడుళ్ళు లేం బొద్లు కి ఉచ యాయి. we నిగిడి (వకాశించుచున్నద్ని 

"అని యర్థము. | Cree 

క యర్ధ మును వద్యములో. ' తివియవాండు నీట త తపో! 

1. "పుంబిము తప అభీషవలగికముతో ననషయించును, నర (ఓజలఅ... 



స_ప్పమాంకము, ౧౦౮ - పుట, 3౨౭ 

నక] అనిన పొనర్చుటతో నన్యయించును, పంతులణారిది రూవకము. మూలమున 
ఉత్చ్రేక్ష, ఉతేవావాచకమును [ఓ4 అనకా అనియేని, అనకా అనిమా[తమేని] చే 
ర్పుకొనియు, ఉన్నది యన్నట్లును 'రెండన్వయములును కలయయం బరికించ్చుండు, ఏది 
'సరాసమో యెటుంగుదురు. ల్లి మూలమున శూశ్వార్థము ఆతన్వన్ను నక [కియావి శేష 
ణము ఇది యెటుంగక పంతులవారు (ప్రా పీకడం బోలె వేనీకొన్నారు. (పా్టింబో లె. 

ఈ క్రియావి శేషణమునకు వ, క్రియతో సన్వయము ? శాఖివలకత్తు సమాసముగా దని 
వాదించి శాఖికా-_వలత్ అని విడందీనీ వలకశ్తునకు విశేవణ మను నెడల, (నేను. [క్రీడ 
త్క_ందుకి? మర్యాదం బడయును. వీరికి సమనితీము-గా| వాయ నింకనెవ్వుడు చేతన 
గుట |8, దివాన శ్రీకి వచ్చుచున్న” అను విశేషణము త్య_క్షము. శీ 'సత్క_లికా_..'స త్తు 
లేకున్న 'వుచ్చినకలిక యనియేగదా తలంతురు ! గ్ర, శుంజము.___ నేలరాలంగా మన 
ము చేయురాశియ 'వుంజమే. అవతంసమునకు అదియేగదా (్రోక్టము | గుచ్చ్మమన్న 

_సవాదముగానే ఏకవనృంఠగతమైన కలికోలు. మేలువదమును దోచి కీశువదమును 
(వయోగించుకొన్న రసజ్ఞ తం గనుండు. శ్రి, [క్రీడల్ ___ఇది యేల ?' ఆటలో అయావ 
తం'నము నేలంబడిపోఫుటాకా! 7. యతి రాజు గారి మాల నీ క్రీడ, అశునం చైంకర్యము 

_శానిండు, రి. స్వవతంస__ఈ "ను లేనిచో 'ఫుచ్చినయవతంశమనియే నీస్థాంతము! 
| 9. విభామమునకు (భ్రమమన్నారు. ఈవ. ద్భేదమేగచా $ కోదులను ను మలమన్న క్లే, 
శే యనుటకు శవ యన్న క్షు దీన దోషము లేదు ! 10. జానెందలగా నివ్వాడిక్-_ 
కరంగోమణల| క్రీడ యతిరాజుగారిమోర జానెందినది, బుణీ యింక వడి గలుగదా P 

ల్నగుండై న 'సురగురువు సర్వదోషపాననయు 'నేయనట్లు, ఇందులో, 11,అ 
భీషవము మూలనుండి వద్యమునవ 'సర్వదోషవాతి నేయచుస్లధది. ఈశబ్ద నేమి ? 
రూవనిష్పు్తి యెట్లు ఏ అర్థ మేమి? "సవా స్రైంశ్వేగీషవలోకంబు, (పభాకరకరసోమః 
అనుటకుం చెలుయగు గా పయ క్త మని యెన్నవలనీ యున్నది, 'సవాస్రాంశుణ్యవభా 
కర - కర=లఅభీషవ - స్టోమక=లోకంబు అని తోంయచున్నది. అభీషవ మని కిర 
ఇ పర్యాయములలోి నెచటనుంగానయిడదు. “అభీముకివసాహిరక్తా ” అని యను 
రుండు అధీషుశబ్దమును వఠించినాండు, వీ రెచటనేని అఫీషవో అను బవబవచనముం 
గని అది ఏకవావనమని (మనీ అశాళరాంతముగా నేర్చియుందురు, అభీషు శబ్దము వై 
లీద్ధి తము అబ్బు "పెట్టుదులేనియ ఆధీషన మగునుగాని అఫీవవము గానేరదు. అభీషు 
(శబ్దము నకు మల్లి నాథ-సూరి సర్వే కోశకారా! మూర్థన్యా_న్హతయా వేతుక్స లోక 
"వీదయో 'స్తుతాలవ్యా స్తతయా, కయోాగః ౫ అని ఇప్పినాండు. ఇట తాలవ్యబు 

వఠించి అఆగీ | శవలోకంబన్న 'సర్వదోషవరివోర మగును, అవ్బటికి మూలగతగురువు 



క ౨౮ అం | పసన్న రాఘవవిమర్శము. 

నకు 'సర్వబలవూ ర్తి. యగును. ఒకవేళ నిట వంతులవారు, అ. అనలగా ఒకటి, ఫీ 

అనంగా నున్న, మ అగంగా తొమ్మిది, వ అన్న జదియేన్సు వదియేను తీొమ్ముదులు 

మూడు. మూడు "నున్న లను ఒకటితో గుణించిన నున్న. సూర్యునికి కిరణములు. 

నున్న గాన, సున్న అనలా "సూర్యకిరణములు అని సాంఖ్య ప్రయోగ మేమేని 

'పెట్టినారా ? "లేకు పాంచతృవా స్రాంశఛ్వఫీషువే (పాంచత్సవా సాంశ్వభీషవ నుని 

వృ _స్పకం'వుమొ త్రముమీయద'నే (వజ్ఞ్హాద్యజ్ఞు "పెట్టినారా $ అభీవ్వవలోకంబు. అన 

నచ్చుపొౌరంచాటో యన్న జానెందయళతి గారు విరోథింతురు. పాపము ! -ఈతప్వును 

నూలార్థ సమ న్వయమువచ్చు నట్లు వారికవనము గానే దిద్ది పెస్టుదను ! 

_ బు! దివొస శ్రీవదవద్య యోగవిభవా_ప్లీ పాప్తఖాశోకభూ 

దొవళతో్కో_రకగుచ్చ మోయనయనాశాపద్మ నే తాళకిళా 

అవనతం సం శువిలా'గమిచ్చు యను బోద్య ద్చాలతి గ్యాంశ్వభీ 

షువితానంబుకడు ౦నడు న్వెలిం దుక జొక్కి-ంచుచుస్ల న్నులక. 

[వవినీవిజానీవి.] 

మ॥ రవియెందాయకి"న-రాగు డై కము లినీరాజీవకోశోల్ల స 
te తృ్రవినీవికావదలించుందాంగరము నన్భవ్యాళిమాలాను తై 

2442 తవమొవ్చంగనుజొబ్బడున్మ శయ నం దాంకందదంభోజినీ 

చృవిమత్కా_0 చికఛారునీలముణీరు గ్థాలంబు గ్రాలుంబొరికొ. 

& త్తరార్థ మనసస్వితము. 1. చొవ్ప్చడునశేని కాలునశేని రెంట నెకటికి కర్త 

"లేదు. శ్లి, చొవ్పడకా అని దిద్దుకొనినది. త్రై. వవినీవియంట ! యతికి (ప పాసప వి, 

వద్యమునకు సీవి శాన నీవియే (వ్రవిసీవి, అప్లేని (వపరాపసన్న ్యవానునిర్జుర్వ్యథి 

"సూత్పరపత్యభ్యత్య-వ్యుహె నీవియనియుం 'జెప్పనెవ్వునా ! ఒవ్చదనీ యెవ్వరనిరి ఏ 

ఒవ్చును ఒవ్వునుు ఒవ్వును కొక్కీ-0యమనిమా| త్రము చేరువచ్చును, వచ్చును, వచ్చు 

ను, మజుబిలిని. శ్వ, ఇది యు త్త వవినీవి గాదు 'స సక్స )వినీవి. దీనికి స Poses 

ర్, ను[శై కంక. ఉన్నది, ' కాన చింత లేదు. 

'౧౦౫- వ వుట. 

శ. ఆ|| 1 సరుయశో దిలీవకు లవరమాణిక్య | చుఖిలదిగ్వికా a 
"iis 'మగుభునుదయయముందినట్టిభా 'స్వంకుని! నిన్నుంజూడ వేయమన్నవాండు 

1; మూ.--ది లీవక మాణిక్యం 4 సకలాశావికాస నమ్ 

అవిర్భవ్నన్తం ఛాస్య క్షం: | భవ _న్తంచ వతీతతే, 



స పమోంకము, ౧౮౫ - పుట. =. 

1. సరుయళో__య.. ల్లి, వరహా, 3. తగుచుకొ ఇంతకుముందు దిలీవ 
కులమాణిక్యము కాండా. దిగ్వికాసకండు కాంజా ? శీ, అఖిల దిగి కాస కాది మూల 
ము. వికా'నకమనంగా వికశీల్లంబేయనది అనంగా వికాసకారణబు, కాస మళీ 

ఆదిమాల మనుట పౌనరు_క్ష్యము. దిగ్వికాసౌదిమూల మనవచ్చును. ఇవ్వుడు దీని 

గతి యేమి? ఎకైనను తడంభాటు-గానే యన్నది. ఇటుగూడ నగి పౌయమూా ? భాభ్వం 

తుండు అఖిల == భకలమైన, దిక్ దిక్కు వి=లేనివారియొక్క_, ఆాసకుక అజ 

"కానవావ్యాథిక్కి ఆదిమూలము జా మూలకారణము కావున), అతనియొడ వేండ 

వలనీనబే. రవి కాగ కాదిమాల. నునుటకుం (బమాణమేమని యడుగంసాడదు, 

“అరోగ్యం ఛాన్క-'రా దిచ్చే శ్లిని వారు ఇస్ఫ లేరా P ఆరోగ్యము నంగా “ఆరో 

గగ్యభావకి” అని వివరింవ లేరా ? 

[5] క॥ |పౌచీకుంకుమలిలకము |! (సాచీమోదయగిరికిఖరామ ణి త్రిభువన 

2451 | పాభుర్గుభవనదీపము | నె ఇలంగాడు'సూర్వునికిముదభివందనముల్ 
. ర్ శో హా PS - | 

"ఊలీమోదయగిరి. 1. నవీసోదయగిరి యొకటి గలదా, లేక, 2: వరీచీనూ 

దంయోగిరీ యొకటి గలదా? శ్రి. ఏలవచ్చినది ఈ పాగబాభ ! దీనితై 4 (పాచుర్య్మ ఫ్రా 

వను క్ర, విశెలరాడు_ఇవి యెల్లం బేరి యిళ్లెల్ల చెత్తమైనది. ఇదియం గవనమే |. 

శే] జలబములరబో లెంచేయచుఫద్విశాస 
[2] ములనుమామానసములనుముదమెలర్చ. 

2458 'భానుబింబంబునందుండి వభయుంయబో లె 

నేదాయొకవాక్యమిప్పు జెయప్పతిల్లు, 

"రాముడు వక్త, ఎంతభాందానుండో చూడుడు ! 1. £ మామానగ్రములన్లు 

సద్విశాభనులను జేయచు” అను నీచేంతొటికి “ముదమెలర్చ ? అని యర్థము 

కాదా? దుజల ముదమెలర్భ అను నేమి? 

నూ.----వికానంయ ఎస్టీ నిఠరాం వచ్మూ నీవ మనాంనీ నః 

(ప్రభేవ భారతీ కాపి భానుబిన్నూ ద్విజ్భిబ్బు తే. 

 ఫనులోలె వాక్య మువ్నలిళ్లె..- శ్లి, మూలమున [వభేవ భారతీ ' "కాఫీ 

అని యయవమాసూవమేయములు రెండును ఏకలింగములుగానే యన్న వి. ఆసొబగు 

ఇట్టి గంథములో హక భిన్నలింగములుగా వ్రయోగించుట న్యాయ్యమే. 



కికెం ఆంధ్ర ప్రసన్న రాఘవవిమర్శము. 

(క్వీతీయూకు 'సంబుద్ధి విశేణ చంటి. 

శ్రా॥ రామా నేతవవాలకాన నతనుక వధ్వంనీచం|చాళవ 

[18] (శ్రీమంతంబగనీ యశోలబారిభానీల్ల ంగయీయయంగ డే 

2466 భూమిన్వ ర్ల సహ గ్రముల్మలీయు సం'వూ ర్లంబునాత్వద్గుణో 

కాము డ్రీక కాకక తముగండై. )లార్యమి ంపాందెడుక. 

మూ... యకకొపూరం దూరం తను గుకనునే త్రోత్సలవసీ 

తము _స్తన్దా ఏచన్టా్రతవ తవ hos శరచామ్ 

ఇంుం క యస్య ధ్లుణకథనపీయా మలహారి 

వ్లుతోత్సజ్లా నన్టత్సురన రభబజ్లా (లిజిగతీ,. 

శ ఈానూ యాని See నీ ఏవర్యాంయనూ,. రి. నుతనునే 

తోత్చల అని మూలము గాన స్రీ వర్యాయము గానె గొనందగు. ఆవశతమున రాను 

యశస్సు శ్రీ) న్యేశములశే గాని భురువ నేత్రములకు తము సందావవాను గాదా? 

దీన వంతులవా రిక్కు-డ మూలార్థ మెజుంగక తప్పినా రని విశదమైనరా? శ్రి, వీ 

లు చం(దాతవమును యశఃవూరమునకు గదా విశేషణము గాం గొన్నారు, 

అవిభక్తికమైన [లేక 'సంబుద్ధిరూవమైన] చన్ట్రాతవ అను శుండును . యశః . 

"జూమ్ అనుద్వితీయాంతమున ట్లు విశేషణముగా సౌథింతురో ! శీ, శానుత 

ను. = చన్దా)తజి యను సమాసము రాను'సంబుద్ధి యనియు 'రాదుసైందర్యవర్షన 

దునియ వంతులవారు అేలినీకొనవలయును. శ్ర. అట్టు తెలినీకొని , , [వథ్వంనీ చందా 

తపాయని ఆశారాంశముగా కోనీకోవలయున్సు అట్టుచేనీన ఆంత్యగురుత్వము కలు 

గును, అకారాంతముగానే తెలుగున ంబుద్ధి మైనచో గురుత్వము "రాదు. గ్ర. ఈమంగ 

భొగీర్యనమురోందు (వభ్టం'సము కవితొత త్త్వ్వములోోని వంచమనూ త్రబువలన నచ్చి 

నది, 7, అగుసీయశస్సనుటచే ఇన్పటిశే ఈయన కట్టింోశన్సు భానీజ్లుచు నద 

నుట విశదమగు. 8. యశస్సు ధవళము ఛానీల్లుట దానికి'స్వభావము, అట్లుండ, 

భానీల్ల €కేయబునుట అసంగతము, వ్యాపింవం జేయ బుసవలయును, ఛాన్సిని 

విరు లవారిని చేనీనారు “గాన అహారికి (పవహించుట ముఖ్య'స్వభావము గాని, వాన్ 

ల్లుటగాదు గావున, ఎన్హైడలను ర్ట (వ్రవహించంచేయము అనవలయును. 10, సం 

'వూర్ణంబునా-- ఇందుస ముచ్చ లయ మన్వంయభాంబకము. ఆభబు చ ర 'లెదను 

కొందదు. 11: కెశబ్దము బేనికి విశేషణము ? సంపూర్ణ నుగునది యేదో ఇన్న లేదు, 

య. ంవూర్షము ? సభా సగర్భగతముతో 'నొశబ్బమున కన్వయను. ఆన 



స_కమాంకము, ౧౫౪ = పుట, పజ లి 

లక్షణము, కాన నీయ క్తరార్థము అనన్వితము_ అసంబదధ్ధార్ధము. ల్లి. వార్ల “న 

బా(ఫము లనుకౌలము దేనికి 2 'గం'పూర్ణ్లమునోకా ? ఇంపొందుటశా ? 13. స 
మీలో త్రైలోక్య మింపొంగెడు ననుట అనమంజ'నము గానున్నది, * ముజీయయా 

వదకదంబము "రెండువాక్యముల నడిమిగోడ యనియు. దాని కవలి “ భూమి బడ 

గహన్రములు? ఇవలికి దాంటిరావనియు నెట్లు తెలియును P (శోతలు భూమిని జం 

పొందుట వజకును మోచిశెచ్చి అవ్బటికిని అన్వయింవమిచే మలి గతి గానక భగ 
తృౌములై ఆంయ'స్తులై చదికిలంబడుదురాా-ఈఖూమి 2 'వూర్వవాక్యము ను విన్మ్భత కో 

దత కబుకను ను సమూ ప్రమును హఠముగ "ఫునరాదానము నేయదురా? ఇట్లు (కో 

(వ్రయాళవడి భూమిని నీయశోలవారిని భానీల్ల 0౬ జేయంగడే యని యన్వయించనం 

కొని అటుతర్వాత త ల్చౌవాచర్య (వభావముచే అద్భృష్ట్రవి శేష కృత'న్ఫూర్తిచే వక్ష గో 

హసగ్రములుగూడ భానీలంబేయటశే విశేవణమని తలంచి అవునూ కాదోయని గీ 

వాం మరయు-చుండంగా సత్రములు అంకమును ముగించివేయ-రా P వివ చ్యోత 
'లశే ఇట్లు సంభావించుట కవియొక్క- ఆకౌశలమూ, వారి పౌండిత్యలోవమా P చకుర్ణా ౨ 

కదుశుది వద్యము మై విముర్భము ను గనుండు, కొంచెము సవరణ, . ॥ 

శ్యానూ నేతకువాలకాననతదను_స్థంవొమ్భు గాంకాళ పె 

భూమి న్వేలు'సమల్ _వతొవముయశశక్రూరం బు 0బర్విం కుమా 

ఆమోదధన్లవమానపన్నగవ నుష్యాను ర్త క మైత్వద్ధుణో 

వ్రామూలావాను ధార వాళ్లుతనుగుదై )లోక్య మింఫొాందెడుకా. 

'శుీవుండు.._-ఓయితం డీ, (వభాకర వరిపూర్ణ మనో రథుండు = రా 

ముండు. ఇందుశేళంయగదా 1 లం, జరా వరో 

(వీని వెంబడినున్న బంగారముయొక్క- సౌరను 

నిజగుణములశే నున్నతి గలిగె పి శ్రాజ్ఞ పాలింంయిడియె (మి కొను గీవుండు? 

(పా త్రవిఫీషణుండు ను? మహారాజొలై రి రావణుండు, , ,క థా శేషుండయ్యె, బంధువులను 

భూడంబడిర్సి రాముకు వట్టభ దుడయ్యెను, అందతానంద 'మొందిరి,. 

అయే తాతదినకర వరి'వూర్జ మసోరథ ఏకారామభ ది అనేనా! 

పాస్తా నిర్భరమున్నతి ర్నిజగుతై రాజ్ఞా పితుః పాలితా 

"ను[ీవశ్చ విఖీమణశ్చ వరమాం రాజ్య గియం _పాపీతా 

"సంగ్రామే దళకంధర "న్ఫురరిశు ర్నీతః కథా శేమతాం 

బృజ్జో బగ్గుజగ శ్చ వార్గ విగళ చ్చాహో ల్లనల్లూచనకి, 



క్రి3_9 ఆంధ ప్రసన్న రాఘువవి మర్భము, 

- ఈవద్యము సాౌవతారికముగా౭ బాడయినది. 1, భూ ర్లమసూరభథక్టము కె 
రణముగాం. జెన్చంబడినది. అది వద్యో క్షకార్యములకుం గారణము-గాదు, ల్లి, రాదూ 
పరము : అనేగి జదము. వాక్యార్థవరముగా చెటువయబడినది. మూలములో స. 
విఖిమణులకు రాజ్యుమిచ్చుట "రావణు నంవారించుట లోను కార్యము లెల్ల రామకృత 
ములుగా6 జెవ్పంబడియన్న వి; అనలా, ఆశార్యములం జెవ్ఫ-కాంతముల ఇల్ల ఆ 
నేన అనుశర్వ నామము [రామవరామర్శకము] కర్త, వంతులనారికి అనేన అనలా 
రామునిజేత అనునన్వయము తెలియోమిచే వారివద్యము కొన్ని వాక్యముల రాము 
డు కర్తగాను, వ్ర, కొన్నిట నతండు క ర్తగాకయు 'సమన్వితి చాలక రచికమై య 
న్నది, త్మ, మూలములో "వూర మసోరభత్వ్టము స్రమర్గి రి తముగాన్సు శ్లో కార్థము న 
మర్భ నము గాను ఉన్నది. ఇల్లై లెన్టులో అది వివర్యస్త సమెగది. రాముడు వరి"వూ రము 

నోరు డగుటచే సీకృత్యమురు జరుగలేదు ఇవి జరిగినందున పరిసూర్ణ దుసోరథు6 
ఇజాయెను, 56. ఇట్లు “ అనేనా”? అనివచ్చిన పెక్కు_తావుల వా క్యార్థపరము7ా6 

గొని వంతులవారు పాడువేనీనారు, (౯౦ - పుటనుు ౯౭ _ వుటనుం జూడుండు.)] 
“ఇందువేతి అనువూటకు వమ్యమాణ మర్భ ముగాన్సురించుట నులువుగాదు. 

మూలార్ధము. ---నాయన్సా "నూర్యుంయ్యా "రామభ్మదుండు 'పూర్ల ముసోర 

థుంజే, నట, ఈంయనచేత.._.... 

'అక్యంతము బాన్నత్యము సాలు తం డియాజ్ఞ పాలింపంబడీనది) 
చన్నగీవుండును విఖిషణుండును మవో రాజ్య లత్ష్మ్మీ ని పాందించతుటిం, పోరిలరోరావణు( + 
యు "సురారి కథావశిష్టుండు గాం 'జేంయంయబడినాండు, బంధుబనుల్సు హార్షవినళద్చాష్సో 
© లి సల్లోచనులై లు 

2478. కుదిపద్యను న వబహేనము. 



విషయస సంగ్ర గస హాదికము 

సొటకలక్షణజ్ఞానము. 

అం. ౧. ఛు, ౧౦. నూ---నవ్వుచు 'సంచ్క్య్భతమా(గయిం చి ఓయి్యీబూరగ, oe 

2474 ఇట నూ అనంగా నూశ్చురకుండు. నవ్వు. . యించి యనువాక్యము నూ 

శురకపాత్రమునకు క _కృవ్యోవ దేశవరము, కవిది. చానినట్లు ముద్రించి యండవల 

యును. ఇటనూ చురకుండు ఓయిత్యాది వాక్యము నెల్ల 'తెనులసగానే ఇెప్పీనాండు 

గాని ఛంస్క్య్బుతము వలుళనే లేదు. "కావున -ఈకవివాక్యమున -కాశ్చర్యపడవలనీన బే, 

"అం. ౨. శు. ౨౬. అందాంరమ్ము) భూతము, [అని యిరువ్రురరిగిరి.] 

2416 ౧ ఎ ౨౯, అందునలనంబోదము, [అని ముగు' రరిగిరి,] 

ఇందు' మొదటి యరిగిరికి మూ. పరి -కానుతే (ఇరు వురు నడచుచున్నారు. 

"రెండవయోరిగిరికి మూ, ' నిమ్మా న్యాకీజాని మ) మిం చిరిజారంగము నుండి వెడలిపోయి 
రి. ఇరువురు=నీతీయ'సఖియు. ముగురు==నీతయు, సఖియా, చేటియ, అయిరువురు 

"ను వంకులవారి తొలియరిగిరితర్వాతరంగభుం దే యున్నారు. "రెండవయరిగిరితర్వాత 

ముస్టరును రంగమునుండి తొలంగిరి. వంతులవారు కడముతావుల నిమ్క)న్తాఃి అనిత 

బృసోచోట నెల్ల నిష 9మిం-చిరనిడ _ానీనారు, స వీరికి నాటకవరిచ 

యము లేదని దండోహ వేయచున్నవి.. 

అం, 3. శృ. 3౪. అంతట జనకుడు వ. (వ్రవేశించుచు 

2477... న్నాండు.... (వ్రవేశింకముందు వీఠదుందే ఉంటెసో, సదచుభునేయం టె 

న అదియిట వెప్పినవయోజనమేమి ? అదిప్రవేశదుణే నెట్టుతిలియను P మూ, 

తతకి వ్రవిశ త్యాగ నాదుఖ్థితం, , . జనకఃి = అంతట జినకుండు ఆసనమునుండి లేచిన 

వాండుగా. , ,క్రవేశించుచున్చాథు. ఇది వవేశకాలమందు బినకసాభము ఉండవల 

నీన 'సంవిభాన మని వంతులవారు (గ్రహించియండరు, 

అం ౫, శృ, 4౮. వంతులవారికి వంచమాంకములే ఒకటియం చాలిక 

2478  పుటయయినతర్వాత అవ్బటికి మ్మిశవిష్కు-ంభా మునుదదుని తోంచి (ఇది 

'మ్నిశవిష్యఎంభము” అన్నారు. అంతవజుకును రంగబుందున్న పాతములు నంగాయ 

మునలు, వీరు ఈఊయంకము శుదవజకునున్నా రు. € ఇదిమ్మిశవిష్క-౦భోమన్లి వంఠులవా 

రసంగానే. వీరు నిష్క్రిమింవ లేదు. యథా శూర్వము ' ఈంయంకోనుందు పీరుముఖ్యపా 

(లములే: ' ఇట్లుండంగా చుధ్యలో మి శవిహ్బుంభాముని. కలవరింధుటకు రూవకల క ణా 



య విషయసం [గభ+దికము, 

వరిజ్ఞానము నాటకావరిచయము మక్కి-కీ మక్కీ న్యాయంబును గాక యొంధథు శరణ 

ము లేదు. 

అం, ౫ చ్చు, ౬.౨ ఇందు అన్మూ యొక్క-డిశేగిందం డియను పద్యము 

2479 |వకరణమెజుంగువారికి సరయాభాపితము., దీనిని యము నాభాపితము-గాం 

జేయట వింఠయే. 

అం. ౬. శు, 2౫. అంతటచూడం బడుభుబొనకి (అవేశించుచున్న ది,..- 

అం, ౬. వు. ౭౬. వినందగనిదియోగు_ మూ. విననింయోట్లభి నయించుభు, 

౭. శృ, ౮౮. నీవు కార్యము నిర్వ_క్రింతువుగాక, 

అం, ౭, పు. గొ, రాముడు. వాక్సాయకముచే. . .-- 

అం, ౭, శు. ౯౯. ఇందు రానులతు'ణాది (వ్రవేశమును విద్యాధరమిథు 

ననిమ్య్రుమణమును 'వెవ్సమి -రూవకల క్ష దనము "నున్నయాని చెవ్వచున్నది, 

[4] “ఈ నాటకదుందు వీరు (పాక్చ్ళతనునకు బదులు అచ్చ తెనుయ సెట్టవలయు 

2488 నని యొకయశభ్యనియనుము కల్పించుకొని "దానిని నిర్వజాంప'లేక వల్లునా 

జు తప్పిపోయి గారు. శా వాక్యము లంగనుంయు, 

అం, ౧, ఛు, ౧౦. నూశురకండు---ఓయికా ఎందు "నువర్ణ మం, ., 

అం, ౧. క.౧౧. సూ.---[భంపముళ్తో] నెయ్యుండా ! మ్మూతల, , 

అం. ౧. ఛు. ౧౩. నూ._సరుగ్భ వాముస్ండి. .. 

అం. ౧. ఛు. ౧౩. నూ. ఓయి ! భగవంతుంటై న... 

వీరు పష్థాంకములో కొన్నితావుల న్రీతకు తెనులస వద్యముతో చాని 

2484 మూలమయిన నంస్కతశ్లోకము నుగూడ వేనీనారు.. ఆవికారమేలకో ! 

సెక్కు_తావుల వాక్యమధభ్యము న వదమున నముంగాత | వ్రాయుట... 

2485 లంశేశ్వ్టరా ! రామ భాతను (రామునితోంయబుట్టునును) గంటివా ?....ఇవ్వి 

ధమున నుండును, ఇది వచదుత్కొా-ర మే. 

అం, 

ఛందస్సు. 

రలయోతి.... ౬, ౮౨ ౮౮. అఖండంయతి.. ౧౮ కోర, ౮౨. ము అయ 

తి_వాను. | మానుండంబుధిని బోలె నవావోకనునూ!॥ ౧౦౨ 

రల పానము. ౧౬, 30. 3ళో, 2౦, 23, ౧౦౦ ౧౦.౨. వబ్యా'సము-- 

: ౧కి, ౨౬ ౧౦౬. నణ్యపాసము---ర క ఈసి లి ౯ శన పై'సము. 



వీవయసం[(గహాదికము. 3 

కో౨ి “ట్రూ థధద్యపానము---౬౧.: దధ పాగము-రో౭్క ౧౦౧. గఘ్మపాసము=-- 

రాతి ౧౦౩. దడ్యపా'ససము..3 ౯. 

రేఫౌంత 'సంయోనమునకు ముందు [హాస్వము లఘువు. యత్న్చ్మవకట- 3. 

భిన్నభూ--౧౪. ముణ్మివవూజిళ--..౮౦. మేఘనాద (పహిత---౮ ౪. 

_ ఓకవద్యములో మూడు పాదములు ఉత్పలమాల, నాలవపాదము చంవకనూ 

లర. కుంటువడిన కందపక్తుగ వాదములు “తనదుబిడ్డ 3 ఇత్యాది నగదు, 2౬, 

భాన్క-ర్ విలనీతము, చకుర్ణ పాదాంత మభా స్య_రమునాభగక జన్లగ 334 

గీర్వాణ భాహాలవణజ్ఞానము. 

_ _విద్రుదుదళ కీకాంగుళ కణికల్ (శేతుల్-.-౧. మందయానదరకూజత్కా_ం 

ఏశ్యాకోణి.__౧౦. ఆమోదన్మ కరందము-_-౧౮. (త్రివళీకవటంబు--- ౨౬౫ ముదావి 

భొవతిరేఖలు---.౨౬. చావలత[చవలతయనుటకు]-- ౨౬. అసురీలీలావతి.... 3 ౮. 
వికర్షీ త్య అణిచ్చు]---౪ 3, వథశ్రాంతి--౬ళ. జాతులము[_క్టీ )లు]--౬౮, మాథు 

రీథురి. ౭౫, కీమలాం ఘులు...€ ౮. వాసవయశోనాచ్చం[దహాసంబు ౯౫, వారి 

పోలు---౧౦౩. అభిమవలోకంబు-- ౧౦౪. 

ఆంధ వ్యాకరణమర్యాద i 

_అను'సరించినాను ౫ వచ్చినాను ౭, ౮ బడలినావు ౨౦; వంవరబడి నా 

[12] ను౨౧ మానినావు ౨౭ కొన్నావు 3౧ చేకొన్నాథు ౫౪ ఐనాను 

2497 2%; అజ్ఞావీంవంబడినాను ౮కు పొందినావు గాగ నిండుకొన్నావు 3౧. 

2500 పొళతిని, జ ౪౭ మోసపోతిని ౧౨, రో౭, 8౨, ; 

అకర్ష్యకమును కర్తా గా ర్థకము గాం బయోగించుట. ._ఎక్తుకానిపోయిడి ౨౨౨౫ 

2504 - కొనిపోబడినవాండు ౨౨. కొనిపోబడునున్నారు ౮౯, 

అకర్ష కభాతువునక కర్మను పెట్టుట. గుణము లయగల ౨; అక్క-రము అలంగల 

[20] 33 సూరముంగల్లి ౬; కుసుముములలులది రా మైవూంతలంగలవారు ర్యా 

2528 రోమనార్ష ణఇముంగల ౧౦ అందియలంగలది ౨౩౩౦; వంకముంగలది 30 

చుకరికలగములం గలిగి 30; విజ్టెాలంగల 3౧,౬౫ వేడ్కంయలిగి 3౯ నన్ని వేశముం 

గల రద సరంబుంగల్టు రోజ; శోభంయల ౬౧; విరయయోగద్ల్ము గల్ల ౬.9; నీలం 

నల ౬%; “మొస్షలంగల ౯౨ దుంచిచిన్నెలంగల ౧౦౫౨ |కూరబంతుభుల గలది౧౦ 3, 

ఎ ల్లిక్ర2ర్ర .. ఇడుగోయంి ఇండుగో ౬రాః 



రో _ 'వీషయసం[గ్రహాదికము. 

2526 అనులోవు గయష్మ్మద్వి శేషణము] ౮౩. 
నిస్సందియము ౧౪; (తిబడ రారో అచ్చ 'న్నైము రార, 'అంయ్య -ుక్తుండు ౯ాం 

2588 “౯౨ (౮3౫ ౧౦౫ ఇది ఆర్య శు _త్త 0ళబ్బ్దము నకు వీరి వికృతి. 

2589  ఇత్వ'సంధి. సరే ౧౨ ౨౨ రార, రాజ, . ౮౭. కౌయిలిడు ౨౪. 
కారే కార సంధి. తీవిచెక్కి. డు౯ా ౧౭, సెల్లగించిల ౧౮, 

(ద్రుతమునకు అచ్చుతో గ్రంశ్లేనము, _విజ్భృింభణన్య నువు ౫ అరగదములన్సీ 
ఢుకా 2౩. వాండున్నాా ౫౩. 

కుంచెకోల్డంంచరగకా ౩ ౦, కాలేరు రావే. 

ఏపొరంచాటుననసో ఈభావ. కెల్ల ఒకమాణు మనుచరితలో వడినవల్ల ను బెల్ల 

ముగా (వయోగించుకొనుట.___ఎందువల్ల ౧, ౧౫ 3౧ ౮౬. అందువల్ల ౬, ౧ర్చా 

[20] రి కోక, ౧, 2౬, ౭క్కొ ళార ౯౩,౯౮. "నెలవల్ల రో, వంవంబడమి 

పరత వల్లి ౧౧. కొనుటవల్ల ౨౦. ఇందువల్ల ౨౩, అరి లివల్ల ౫౧. వ్యాగా 

నూధి "కవర్ల X3, 

2661! సగాగదుము లేమి..-.ముందుకు 3 ఎందుకు ౮౦. 

2568 ఉంచయడు ౫. భావింశుచున్నావు ౧౫ 

'వలెతో సమాసము వీంయమి -.. రేయెండ  యెండలయందువత ౫, లలి 

[5] యందున లె -౨౫,. చకోరను నువ లె౨౫, కుష్పనువలె ౮౦, శింజితము బే 

2568 వలకా ౯౦ 

_ భిన్నవిభ క్తీకత._[విముర్భలో 'విస్తరము]). ఏనాడు? దటీణావథమును.౨. 
వ్యక్రములన్మ్య్భృ గాతుల, యహేంగము లెన్నర ౬, _ఉడురూపవముల్వజ చ్చు భారుణితై 

వడగంధ్రక్---౬. . తండడిదిప'దాబ్ద్బద్వంద్వముంగూర్చి ౧౬. . దీనిఖిముదియహానిష్వూ "5 

మెక్కించి ౧౭. . సాయవజీవిదియేడువుకొ ౧౯,. వీరజననివివీనుల్లకు ౨౧. : కనుల 

గొనుమిదె ' శీతచ్చాంయయంబుం తరదురుదుథు శీకర. ముకుటంబు నిదియె ౬3, ముల్కి-ది 

పాటురాంచుటకొ ౬.౭,- వన్లి వివల్లవంబులకొ ౯౯ 

: ' అసభాకువ్యవహిలవి శేషణమునకు (క్ర కథమ వెట్టి, ఆలా re క 

“సమాస సగర్భ గతవదముతో వ్య స్త న్రవిశేషణ మన్వయించుట, “రోమవార్ల అ 

ముంగల రుచిరచాహులు ౧౦. న్యవతిజ్ఞాభంనముకొజికు ౧౨.. నాదుకిర శ్చేదము౧_ స్ 

తననానముసైమ్యుమున ౯౭, శిరస్సుననున్న చర్మద రేఖోల్ల నీతొమ్బృతోర్డి వృషదో ఘ 

చుహ వం బోలె రారా 'అంధువునంబడు నంధాగుగాంథునిబలె కాళ 



వివయసం(గహోదికము. XR 

నమాసగర్భములో వ్య 'స్తవదములు,... తెలువంబడిన తననీంగాణిగొనము తాం 

కులవలనం గలిగిన కాయలచాయశే ౯. నుభాకరారుణుల శయంజై న బింబం 

బులు 3౬, 

వంవ లేండయ్యెడుకా' ౧౧. ఎక్కాిడయిడదయ్యెడు ౧౬. 

వివ్చంజేయయంగ [విడంజేయంగ అనుటకు] 30 వీరవారము బే నభినందిందం 

దగినది (కృతీయమెట్లు?] ౧౪. ఒక్కటింటబోచి తక్కి-నవినణికి ఎక్కడ నేని విడవం 

బడకండవు [సమా నాశయతలేమి.] ౧౪. చందురుమోము [మోముచందురుండనుట 

_ కం. టెనునక్కడళకా (బాకా అక్కడా] ఒర. స్వవర్ల కాంతికాజితచంవకోత్స 

లుల్ [కాంఠతిచే ఇయింవంబడిన అని యర్థము. ] 32, 

అలి. 

కడమవిమర్శ యంతయు నెంఠయో. -ఈ్టగంథధముయొక్క_ఒ. శై లికిమ్యూ రము 

అంత [వాయవలనీయున్నది, దానిని విశులముగా వివరించుటకు బుణియొక యన 

_సరమును గహింశెద, ఇట సంథీన్తముగా కొన్ని విషయములు "సూచించెద. ఛం 

దోవ్యాకరణము లయవద్రవము తెలినీయే యన్నదిగదా, 

(గ్రామ్యుము,..వీయ ౧౪ ౧౦౩. బుగ్గ ౨లో, చెంవలు ౬ ౭౫. ము 

అరక 3. వులిమెడుకొ ౮౮. కాళ్ళకు (నమస త. ౯. 

. అక్షీలములు-_--పాతొళంబు నశేగితం డిది ౧౬. తొడరకయున్న్న నెవ్యండు 

ను ౨౪. బినకునితనయలలైై కొనురాముండు. కీరో, సము సమ _స్త్రమమయ్యె ౯౩, 

యీతిజిత్రు ; పాసజిళ్తు; పాదూరణోపాయమను; కొనవి'నరులు.-. అవా, 

అన్నా బా వీ ఇత్యాదులు; విగవావాక్య శైలి; టీకాశెలి; జొబితాశైలి; నీక 

వం. ఆంధభభాషా 'స్వభావాననుగుణము [కర్మా ర్థక వయోగము మొ, 

ఎక్కి.డంబడదయ్యెనా $ ఎక్కి యబ డదయ్యెడు ౧౬] నైిపే. పే. ధార్థ కయు క్ష్యతీయ 

"ఇందుశే వాలున్గు] ౩ కర్షకఠోరము, 

॥ కబ్బం + వుదొసంగులపాంచి చుట్టుకొనక ఈపఫొ_క్లంశుదొరువులోరెండడుగు శే 

నియ దిగంయొలము. 

ఉపసం హారము. 

ఇట్టి యిలఘువిమర్శ చేత ఆంధ్రవి ద్యార్థులును భావ్యాంథ కవులును ఆంధ్ర 

నాషకు ఇట్టి యాం ధీకరణములనలనను ఇట్టి కవసములవలనను గలిగిన బెటుక్పును 



ష్ విషయసం[గహాదికము.. 

వక్యూంయగ. నెణీంగి ఆంథభారతియొక్క- స్వభావమున్తు _మధురినును, ఉదాత్తత 

ను. శాఫౌడ్సి యత్కలృష్ణ్ర్య గ్రంథములు చేయలేక నూనినను మూనుదురు-గాక, ద్ర 

యాం థీకరణమునంటివి మాత్రము జేయకయుందురు గాకంయని కోరుచు న్నాండనుూం 

-ఈవిమర్శను ఆర భభారతెయయు జయ్ దేవకవియ నాయొక్క ఉడుశభ క్తి సే సెవగా 

భంగీక్షరించి నన్ను ధన్యుం జేయదురు గాక, 

శారదా శాంచిశా ద్వితీయకింకిణి 

గ్రంపూర్ల ము, 

న. 



కము. 
3 

v౪ 

Ro 

- 339 

XR 

౬3 

23 

" ౬కో 

కరా 

తవు. ఒవ్వు. వుట. 

డుముంతశ్రూ డుదుక్సూ | ౧౭౭ 
భవన్మతి భువనతి 3 
బడందగినది డగినది “౧౮౯౩ 

బడియున్నది. బజియన్నవి. ౧౮౫ 

అయీ_క్షము అయుక్షము - |, ౧౮౭ 
హూలము మూలము , ౧౯౪ 

యవాదము యహావచము 
వదమునం వద్యమునం ౧౯౬ 

ఈమెడకు -ఈమెకథకు ౨.౨౬ 

ఉప్విలూరు ఉన్విళులూారు | ౨౩౫౦ 

"కాష్టు కాష్టం ౨౩౧ 

నిన్తాన నితాన్త ౨౪౨ 
అరవంత ఆరవాంత ౨౪౬ 

"శ్వేతావ్యత శ్వేతాతవ్యత ౨రో౭ 

పావకళ్లు పాసు విరలా 
సంభవించినది సంభవించినవి | ౨౫౧ 

ధని " దని అర 
.థనుర్షగను ధనుర్నిగబు ...| ౨౫ 

విశేన్షమేని విశేషణమేని | ౨౬౬ 
ఆర్యాక్టానూ ఆర్యశ్లాభూ | ౨౯౬8 
దము దిగ్గజము ౨౭౮౪ 

కృత్యాంతా కత్యంతా eh 

-ఈనాబిగింటి -ఈయైదింటి ౨౮౭ 

భుణియ బుణిముంయ ౨౯౯ 
(వవేశకంయయ (వవేశకమ 30౦0౨ 

మాయనేని జూయెనేని 303 
రించియన్నది రించయున్న వీ.) 30౭ 

౦మర్టీ ర్ట యద్దీర్ణ 3౧౦ 
ణుకభుయ్యె బుకయయ్యె (3౧౧ 

అయర్ణము  ఆయర్లను కె౧౮ 

తన్ను, 

విగణఖి 

నసణుట . 
హిమోన్ననై 
రాంనీ 

మూతల్లజ్ఞాం 

(ప్రకటించు 

ముందె 

ఉవ'నర్జి సీ 

బందులకు 

తామత్పశ్య 

అభిహంగ 

కధంతా 

యహమున 

కొంళ్ళ్చు 

ఇం దజొలిక 

జీవిదానీతా 
ఆశోకమూ 

చాలుం(దొ 

దిష్టముల 

ర'స్పణబు 

మైయెవని 
(వార! 

'పావుతప్పినం 

పాసయు చే 
చ క్రీళ 

చేరదు, ఆ 

అ ౫oఖ 

లగుచన 

ఓవ. 

విగణంయగి 

నోనుగుట 
బామాన్యనుకై 
శిరాంన్లీ 

(మాతేర్ల ద్ఞాం 

(ప్రకటిం 

వెటచ 

ఉవ'సర నీ 
బంధథులకు 

అభినంగ 
' కథం-చిత్సా 

యశ రమున 

సౌంళ్చు 
ఐం దజొలిక 

జీవిదానీఆా 
అశోకము- 

రాతమన 

దిగి బిముల 

అశేదము 
సర్పణము 

మెనివని 
(వనర? 
బాప్పు 

సొదాధబు "జీ 

చక్రీభవ 
'నేరదు,..ఆ 
ఆం 

అనువివన 

గమాసములును భమాసములు 
ననన ననా. 



(శ్రీ 

సంసక్భాత (గ్రంథములు. 

రూ. అ. జ 

భోజ చరిత్రము, కాలికోజై ంయ ఆంధ టివ్బణము ఎం 08 

నిక మా ర్క-చరి త ము ౮2 - ¥ 08 | 

విల్ల్యణ చరిత్రము 5 'ఫూర్ణటీక. . ఇ 0 8 1 

ఈ మూడు |గంభములును సంస్క తీభాహ నోభ్యానీంవం గోరువారికి మిక్క...* 

యవయోగించును. | 

తెనుంగుగంథములు. 

ఆరంభ వగన్న రాఘవ విముర్శము, ఆంధగీర్వాణ సాహిత్యవరుల 

స కత్యంతోవయు క్షము. కం we 2 0 (| 

(పతావరుదీయనాటకము "కాలికోళై టు. భు ళం 1 4 ( 

కాకిత కుశా ండు సశ . 

ఆం(భాభిజ్ఞూన శాకుంతలనాటకము. ఈ_త్రమము hac iso Cl 47 "4 

౨ Dp) దుధ్యమము 90 » lL 0 tf 

కావ్యాలంకార చూడామణి (విన్నకోట "పెద్దన మహాకవి విరచిళము, 
సరస భఖూపాలీయమువంటిధి. se & ౧ 

(చ(క్రియాచ్చందన్సు న ల 0 2 f 
సాగానందొనాటకము, సంస్కృతము నుండి 'తెనియించంబడినది; సటీకము 1.0 6 
కథా సరిత్సాగరము, : అత్యద్భుతకథా మయమయిన బృవాత్క-ఖ 

కుం దెనులస: మొదటి భాగము. కాలికోజా ండు “ ప్రీ 4 0 హాొరిదొతా వనారణబము * iy పశ ఇఇ 41 0 4 4 
ఓకా ఈ (గ్రంథములు నలయువారు నుదరా"శుు, ముత్యాలసేటు కుల్లి ఇనా ens నెం రు ఇంటిలో నివన్రీంచెడు మదరాసు (క్రిన్టియకా కాలె సం స్కత పథాన వండితుండగు వేదము వేంకటరాయ ఛా నీ శివలన నుండి చేపించి కొనవచ్చును. 

+ | 3 
వది“ సక a 1 x: 1 

“పుస్త యులు గాని అంత శెక్కువగాని ' ఒక్క.మా కే 'నుళ్చుకొనువాత' | చెలలో వదియవభాగము కమీషనుఫా తగ్జింవంబడును, ళ్ 


